
 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods  90000018622 

DĀRZA IELĀ 11, ALŪKSNĒ, ALŪKSNES NOVADĀ, LV – 4301, TĀLRUNIS 64381496, FAKSS 64381150, 
E-PASTS: dome@aluksne.lv 

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

2014.gada 24.aprīlī                              sēdes protokols Nr.8, 1.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES 
 

LĒMUMS Nr.139 
 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam  
„Eglītes”,  Jaunalūksnes  pagastā, Alūksnes novadā, kadastra numurs 3656 009 0107 

 
Izskatot SIA „METRUM”  08.04.2014. iesniegumu Nr.66/a/43-2014, ar lūgumu 

Alūksnes novada domei apstiprināt zemes īpašumam „Eglītes”, Jaunalūksnes pagastā, 
Alūksnes novadā, kadastra numurs 3656 009 0107, izstrādāto zemes ierīcības projektu, kas 
saņemts Alūksnes novada pašvaldības kancelejā 08.04.2014. un reģistrēts ar Nr.ANP/1-
40/14/1236, Alūksnes novada dome konstatē, ka: 

 
 Alūksnes novada pašvaldība ir  saņēmusi nekustamā īpašuma „Eglītes”, Jaunalūksnes 
pagastā, Alūksnes novadā īpašnieku XX, personas kods XXXXXXXXXXXX, deklarētā 
dzīvesvieta XX, Alūksnē, Alūksnes novadā, un XX, personas kods XXXXXXXXXXXXX, 
deklarētā XX, 06.11.2013. iesniegumu, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldības kancelejā 
14.11.2013. ar Nr.ANP/1−24/13/1184, ar lūgumu atļaut izstrādāt  zemes ierīcības projektu un 
izsniegt nosacījumus tā izstrādei.  Alūksnes novada pašvaldības zemes komisijas 22.11.2013. 
lēmumā Nr.ZK/1-8.11/13/198 „Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma 
„Eglītes”, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā, kadastra Nr.3656 009 0107, sadalei” un 
zemes komisijas  03.01.2014. lēmuma Nr.ZK/1-8.11/14/3 „Par grozījumiem Alūksnes novada 
pašvaldības zemes komisijas 22.11.2013. lēmumā Nr.ZK/1-8.11/13/198 „Par zemes ierīcības 
projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Eglītes”, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā, 
kadastra Nr.3656 009 0107, sadalei””,  noteikts, ka zemes vienības sadalei nepieciešams 
izstrādāt zemes ierīcības projektu. 

Zemes ierīcības projektu izstrādāja sertificēta zemes ierīkotāja Sarmīte ALEKSE. 
Izstrādātais zemes ierīcības projekts atbilst Ministru kabineta 12.04.2011. 

noteikumiem Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”. 
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Zemes 

ierīcības likuma 19.panta otro daļu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās 
daļas 1.punktu, Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta 
izstrādes noteikumi” 31.2.punktu,  Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 
„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 
noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. un 30.punktu, Alūksnes novada domes 19.11.2009. 
saistošajiem noteikumiem Nr.16/2009 „Par Alūksnes novada teritorijas plānojumu” un to 
3.punktā apstiprināto Jaunalūksnes pagasta  teritorijas plānojumu,  



 
1.  Apstiprināt SIA „METRUM” izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamajam 

īpašumam „Eglītes”, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā, kadastra numurs 
3656 009 0107. 

2. Apstiprināt zemes vienības, ar kadastra apzīmējumu 3656 009 0107, „Eglītes”, 
Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā sadali: 

2.1. atdalot apbūvētu zemes gabalu Nr.1 (saskaņā ar zemes ierīcības projekta 
grafisko pielikumu) 3,0 ha platībā, saglabājot to nekustamā īpašuma „Eglītes”, 
Jaunalūksnes pagasts, Alūksnes novads, sastāvā;  
2.2. noteikt projektētajam zemes gabalam Nr.1 (saskaņā ar zemes ierīcības 
projekta grafisko pielikumu) 3,0 ha platībā nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 
– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā    darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). 
Uz zemes gabala esošām ēkām saglabāt adresi „Eglītes”, Jaunalūksnes pagasts, 
Alūksnes novads, LV - 4301; 
2.3.  no projektētā zemes gabala  Nr.2 (saskaņā ar zemes ierīcības projekta 
grafisko pielikumu) 19,7 ha platībā veidot jaunu īpašumu ar nosaukumu „Eglītes 
1”, Jaunalūksnes pagasts, Alūksnes novads; 
2.4. noteikt projektētajam zemes gabalam Nr.2 (saskaņā ar zemes ierīcības 
projekta grafisko pielikumu) 19,7 ha platībā nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 
0201); 
2.5. projektēto zemesgabalu platības var tikt precizētas normatīvos aktos 
noteiktā apjomā - kadastrālās uzmērīšanas gaitā. 
 

           Administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Ja 
administratīvo aktu sūta pa pastu, uzskatāms, ka administratīvais akts adresātam paziņots 
septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā. Administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā 
rajona tiesā, Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV-4201, viena mēneša laikā no tā spēkā 
stāšanās dienas. 
 
 
Domes priekšsēdētājs        A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES 
 

LĒMUMS Nr.140 
 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam  
„Ratenieki”,  Ziemera  pagastā, Alūksnes novadā, kadastra numurs 3696 005 0084 

 
Izskatot SIA „METRUM”  07.04.2014. iesniegumu Nr.976/a/43-2014, ar lūgumu 

Alūksnes novada domei apstiprināt zemes īpašumam „Ratenieki”, Ziemera pagastā, Alūksnes 
novadā, kadastra numurs 3696 005 0084, izstrādāto zemes ierīcības projektu, kas saņemts 
Alūksnes novada pašvaldības kancelejā 07.04.2014. un reģistrēts ar Nr.ANP/1-40/14/1200, 
Alūksnes novada dome konstatē, ka: 

 
 Alūksnes novada pašvaldība ir  saņēmusi zemes īpašuma nekustamā īpašuma 
„Ratenieki”, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā īpašnieka XX, personas kods 
XXXXXXXXXX, deklarētā dzīvesvieta XX, Alūksnes novads, 27.01.2014. iesniegumu, 
reģistrēts Alūksnes novada pašvaldības kancelejā 27.01.2014. ar Nr.ANP/1−24/14/99, ar 
lūgumu atļaut izstrādāt  zemes ierīcības projektu un izsniegt nosacījumus tā izstrādei.  
Alūksnes novada pašvaldības zemes komisijas 31.01.2014. lēmumā Nr.ZK/1-8.11/14/110 
„Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Ratenieki”, Ziemera pagastā, 
Alūksnes novadā, kadastra Nr.3696 005 0084, sadalei” noteikts, ka zemes vienības sadalei 
nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu. 

Zemes ierīcības projektu izstrādāja sertificēta zemes ierīkotāja Dace BAUMANE. 
Izstrādātais zemes ierīcības projekts atbilst Ministru kabineta 12.04.2011. 

noteikumiem Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”. 
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Zemes 

ierīcības likuma 19.panta otro daļu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās 
daļas 1.punktu, Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta 
izstrādes noteikumi” 31.2.punktu,  Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 
„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 
noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. un 30.punktu, Alūksnes novada domes 19.11.2009. 
saistošajiem noteikumiem Nr.16/2009 „Par Alūksnes novada teritorijas plānojumu” un to 
14.punktā apstiprināto Ziemera pagasta  teritorijas plānojumu,  

 
1. Apstiprināt SIA „METRUM” izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamajam 

īpašumam „Ratenieki”, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā, kadastra numurs 3696 
005 0084. 



2. Apstiprināt zemes vienības, ar kadastra apzīmējumu 3696 005 0084, „Ratenieki”, 
Ziemera pagastā, Alūksnes novadā sadali: 

2.1. atdalot apbūvētu zemes gabalu Nr.1 (saskaņā ar zemes ierīcības projekta 
grafisko pielikumu) 2,2 ha platībā, saglabājot to nekustamā īpašuma 
„Ratenieki”, Ziemeras pagasts, Alūksnes novads, sastāvā;  
2.2. noteikt projektētajam zemes gabalam Nr.1 (saskaņā ar zemes ierīcības 
projekta grafisko pielikumu) 2,2 ha platībā nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 
– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā    darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). 
Uz zemes gabala esošām ēkām saglabāt adresi „Ratenieki”, Ziemera pagasts, 
Alūksnes novads, LV - 4332; 
2.3.  no projektētā zemes gabala  Nr.2 (saskaņā ar zemes ierīcības projekta 
grafisko pielikumu) 16,1 ha platībā veidot jaunu īpašumu ar nosaukumu „Lūši”, 
Ziemera pagasts, Alūksnes novads; 
2.4. noteikt projektētajam zemes gabalam Nr.2 (saskaņā ar zemes ierīcības 
projekta grafisko pielikumu) 16,1 ha platībā nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 
0101);  
2.5. projektēto zemesgabalu platības var tikt precizētas normatīvos aktos 
noteiktā apjomā - kadastrālās uzmērīšanas gaitā. 
 

           Administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Ja 
administratīvo aktu sūta pa pastu, uzskatāms, ka administratīvais akts adresātam paziņots 
septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā. Administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā 
rajona tiesā, Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV-4201, viena mēneša laikā no tā spēkā 
stāšanās dienas. 
 

 
Domes priekšsēdētājs        A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES 
 

LĒMUMS Nr.141 
 

Par nekustamā īpašuma  „Gobusalas”, Liepnas pagastā, Alūksnes novadā zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 3668 005 0006 sadales projekta apstiprināšanu 

 
Izskatot Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas pilnvarotās personas  SIA 

„MIKROKODS” 08.04.2014.    iesniegumu Nr.1-2/58, ar lūgumu Alūksnes novada domei 
apstiprināt valsts robežas Latvijas Republika – Krievijas Federācija robežjoslai piegulošās 
zemes vienības sadales projektu īpašumam „Gobuslas”, Liepnas  pagastā, Alūksnes novadā, 
zemes vienības kadastra apzīmējums 3668 005 0006, kas saņemts Alūksnes novada 
pašvaldības kancelejā 08.04.2014. un reģistrēts ar Nr.ANP/1-40/14/1234, 

 pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 
Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma 8.pantu, 
Latvijas Republikas valsts robežas likuma 13.panta otro daļu, Nekustamā īpašuma valsts 
kadastra likuma 19.panta pirmo daļu,   Ministru kabineta 14.08.2012. noteikumu Nr.550 
„Noteikumi par Latvijas Republikas valsts robežās joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī 
pierobežas, pierobežas joslas un valsts robežas joslas norādījumu zīmju un informatīvo norāžu 
paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.2.apakšpunktu, Ministru kabineta 23.12.2008. 
noteikumiem Nr.854 „Par valsts robežas joslas zemes vienību Alūksnes rajona Liepnas un 
Pededzes pagastā saglabāšanu valsts īpašumā”, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu 
Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija  un nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1., 30.punktu, Alūksnes novada domes 19.11.2009. 
saistošajiem noteikumiem Nr.16/2009 „Par Alūksnes novada teritorijas plānojumu” un to 
7.punktā apstiprinātajiem Liepnas pagasta teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, 

1. Apstiprināt Valsts zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas izstrādāto zemes 
vienības sadales projektu īpašuma „Gobusalas”, Liepnas pagastā, Alūksnes novadā, 
kadastra numurs 3668 005 0006, sastāvā esošai zemes vienībai, ar kadastra 
apzīmējumu 3668 005 0006, Liepnas pagastā, Alūksnes novadā: 

1.1. atdalot zemes vienības daļu aptuveni 1,14 ha platībā zemes atsavināšanai un 
tās pievienošanai valsts robežjoslas zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
3668 005 0018 (saskaņā ar Valsts zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas 
12.11.2013. apstiprināto zemes vienības sadales projektu); 

1.2. noteikt atdalītajai zemes vienībai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – 
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101); 

1.3. no atdalītās zemes vienības izveidot jaunu īpašumu un piešķirt nosaukumu 
„Gobusalas A”, Liepnas pagasts, Alūksnes novads; 



1.4. īpašumā „Gobusalas”, Liepnas pagasts, Alūksnes novads, paliekošajai zemes 
vienībai 10,36 ha platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, 
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). 

2. Jaunizveidoto zemes vienību un apgrūtinājumu platības var tikt precizētas 
normatīvos aktos noteiktā apjomā, veicot instrumentālo uzmērīšanu dabā. 

 
       Administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Ja 
administratīvo aktu sūta pa pastu, uzskatāms, ka administratīvais akts adresātam paziņots 
septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā. Administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā 
rajona tiesā, Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV-4201 viena mēneša laikā no tā spēkā 
stāšanās dienas. 

 
 

Domes priekšsēdētājs        A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES 
 

LĒMUMS Nr.142 
 

Par dzīvojamās mājas „Bērzi”, Mālupē, Mālupes pagastā, Alūksnes novadā, dzīvokļa 
īpašumam Nr.X piederošo zemesgabala kopīpašuma domājamo daļu nodošanu īpašumā 

bez atlīdzības 
 

Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 
75.panta ceturto daļu, Mālupes pagasta dzīvojamo māju privatizācijas komisijas  21.02.2001. 
izziņu Nr.1, 29.06.1994. Alūksnes rajona paju sabiedrības „Igrīve” vienošanos ar XX par 
dzīvokļa Nr.X „Bērzos”, Mālupē, Mālupes pagastā, Alūksnes novadā pirkšanu un,  

ņemot vērā XX 26.03.2014. iesniegumu, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldības 
kancelejā 27.03.2014. ar Nr.ANP/1-23/14/455,  
 

1. Nodot īpašumā bez atlīdzības XX, personas kods XXXXXXXXXXXX, zemesgabala 
„Bērzi”, Mālupē, Mālupes pagastā, Alūksnes novadā, īpašuma kadastra Nr.3674 002 
0140, pie dzīvokļa īpašuma Nr.X piederošās kopīpašuma 691/18801 domājamās daļas. 

 
2. Lēmums ir spēkā, ja vienošanās par zemes kopīpašuma 691/18801 domājamo daļu 

nodošanu bez atlīdzības XX īpašumā tiek noslēgta līdz 12.05.2014.  
 

Domes priekšsēdētājs        A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr.143 
 

Par dzīvojamās mājas Helēnas ielā 45, Alūksnē, Alūksnes novadā pārvaldīšanas tiesību 
nodošanu  

 
Izskatot dzīvojamās mājas Helēnas ielā 45, Alūksnē, Alūksnes novadā pilnvarotās 

personas XX pieteikumu „Par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu 
īpašumu īpašniekiem”, kas saņemts un reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 31.03.2014. ar 
Nr.ANP/1-24/14/479, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 
27.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51.panta trešo, 
piekto un sesto daļu, Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 12.panta pirmo daļu, 

 
1. Nodot divu stāvu dzīvojamās ēkas ar astoņiem dzīvokļu īpašumiem, turpmāk tekstā – 

dzīvojamā māja, Helēnas ielā 45, Alūksnē, Alūksnes novadā, kadastra numurs 3601 
520 3013, pārvaldīšanas tiesības ar dzīvokļu īpašumu īpašnieku savstarpēju līgumu 
pilnvarotai personai – sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „ALŪKSNES NAMI”, 
reģistrācijas numurs 40003410625. 

2. Uzdot sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „ALŪKSNES NAMI” ne vēlāk kā līdz 
09.05.2014. organizēt un nodot ar nodošanas - pieņemšanas aktu, turpmāk tekstā – 
akts, šī lēmuma 1.punktā minēto dzīvojamo māju ar dzīvokļu īpašumu īpašnieku 
savstarpēju līgumu pilnvarotai personai, aktā fiksējot:  
2.1.nododamo lietvedību, kas nepieciešama dzīvojamās mājas pārvaldīšanas 

uzdevuma izpildei; 
2.2.nododamo dzīvojamās mājas esošo apsaimniekošanas maksas maksājumu 

uzkrājumu; 
2.3.nododamo ar dzīvojamo māju saistīto inventāru; 
2.4.dzīvojamās mājas tehnisko stāvokli. 

3. Noteikt, ka dzīvojamās mājas nodošanas – pieņemšanas aktu saskaņo pilnvarotā 
persona XX un apstiprina Alūksnes novada domes priekšsēdētājs.  

 
 
  Domes priekšsēdētājs        A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES 
 

LĒMUMS Nr.144 
 

Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Kārklu ielā 5, Alūksnē, Alūksnes 
novadā nojaukšanu 

 
 Alūksnes novada pašvaldībā 02.04.2014. saņemts un ar Nr.ANP/1-42/14/1134 

reģistrēts akciju sabiedrības „SIMONE”, turpmāk tekstā – AS „SIMONE”, iesniegums „Par 
līguma Nr.433-D-07 izbeigšanu”, kurā AS „SIMONE” norāda, ka, īstenojot projektus 
„Siltumtrašu rekonstrukcija un jaunu siltumtrašu izbūve Alūksnē” un „Katlu māju darbības 
optimizācija un energoefektivitātes paaugstināšana Alūksnē”, tai nav nepieciešamības 
turpmāk nomāt katlu māju Kārklu ielā 5, Alūksnē, Alūksnes novadā. Līdz ar to 30.04.2014. 
tiks izbeigts 23.11.2007. starp Alūksnes pilsētas domi un AS „SIMONE” noslēgtais 
nekustamā īpašuma nomas līgums Nr.433-D-07. 

 Nekustamais īpašums Kārklu ielā 5, Alūksnē, Alūksnes novadā, kadastra numurs 3601 
034 5781, saskaņā ar Alūksnes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Alūksnes pilsētas 
zemesgrāmatas nodalījuma Nr.100000428993 I.daļas 1.iedaļas ierakstiem, sastāv no zemes 
gabala, kadastra apzīmējums 3601 034 5781, 5700 m² platībā, nedzīvojamās ēkas – katlu 
mājas, kadastra apzīmējums 3601 034 5781 001, palīgēkas – kurināmā noliktavas, kadastra 
apzīmējums 3601 034 5781 002, un ir Alūksnes novada pašvaldības īpašums.   

Saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības būvvaldes, turpmāk tekstā – būvvalde, 
10.04.2014. atzinumu Nr.BUV/3-2/14/25 „Par būvēm Kārklu ielā 5, Alūksnē”, nedzīvojamā 
ēka – katlu māja un palīgēka – kurināmā noliktava Kārklu ielā 5, Alūksnē, Alūksnes novadā ir 
daļēji sagruvušas un nonākušas tādā stāvoklī, ka to lietošana ir bīstama un bojā pilsētas 
ainavu. Būvvaldes ieskatā, minētās būves nekavējoši jāsaved kārtībā vai jānojauc. 

 Uz šo brīdi ieskatoties VZD kadastra datu bāzē būvju kadastrālā vērtība ir 
4902,00  EUR.  

 Saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības Grāmatvedības 11.04.2014. izziņu, ēku 
bilances vērtība uz 01.01.2014. ir 33854,91 EUR. 

 Likuma „Par pašvaldībām” 14.pants nosaka, ka pildot savas funkcijas, pašvaldībām 
likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības 
kustamo un nekustamo mantu un atbilstoši apstiprinātajam pašvaldības budžetam racionāli un 
lietderīgi izlietot pašvaldības finanšu līdzekļus. 

 Saskaņā ar Civillikuma 1084.pantā ietverto principu, ka katram būves īpašniekam, lai 
aizsargātu sabiedrisko drošību, jātur sava būve tādā stāvoklī, ka no tās nevar rasties kaitējums 
ne kaimiņiem, ne garāmgājējiem, ne arī tās lietotājiem, kā arī ja būves īpašnieks vai valdītājs, 



pretēji attiecīgās varas pieprasījumam, nenovērš draudošās briesmas, tad attiecīgajai iestādei, 
raugoties pēc apstākļiem, būve jāsaved kārtībā vai arī pavisam jānojauc uz īpašnieka rēķina. 

 Būvniecības likuma 31.pantā noteikts, ja būve ir pilnīgi vai daļēji sagruvusi vai 
nonākusi tādā stāvoklī, ka tās lietošana ir bīstama vai tā bojā ainavu, īpašniekam saskaņā ar 
attiecīgās pašvaldības lēmumu tā jāsaved kārtībā vai jānojauc atbilstoši Civillikuma 
1084.panta noteikumiem.   

 Pieņemot lēmumu, dome secina, ka, savedot kārtībā būves, tam nepieciešamie līdzekļi, 
bet vēlāk arī administrēšanas un uzturēšanas izdevumi nav samērojami ar īpašuma faktisko 
stāvokli.     

 
Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 

otrās daļas 3.punktu, 15.panta pirmās daļas 2.punktu, Civillikuma 1084.pantu, Būvniecības 
likuma 31.pantu,  

 
1. Nojaukt Alūksnes novada pašvaldības īpašumu  - nedzīvojamo ēku, kadastra 

apzīmējums 3601 034 5781 001, un palīgēku, kadastra apzīmējums 3601 034 5781 
002, kas atrodas Kārklu ielā 5, Alūksnē, Alūksnes novadā. 

2. Uzdot ēku Kārklu ielā 5, Alūksnē, Alūksnes novadā nojaukšanu organizēt Alūksnes 
novada pašvaldības Īpašumu nodaļai: 
2.1.2014.gadā pasūtīt projektēšanas darbus ēku nojaukšanai; 
2.2.sagatavot darba uzdevumu iepirkuma procedūras veikšanai; 
2.3.pēc iepirkuma procedūras rezultāta, informēt Alūksnes novada domi par 

nepieciešamo finansējumu ēku nojaukšanai. 
 
 
Domes priekšsēdētājs                           A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES 
 

LĒMUMS Nr.145 
 
Par Alūksnes novada pašvaldības autoceļu saraksta ar noteiktām ikdienas uzturēšanas 

klasēm ziemas un vasaras sezonai apstiprināšanu 
 

 Pamatojoties uz Ministru kabineta 09.03.2010. noteikumu Nr.224 „Noteikumi par 
valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” 4.punktu, 

 
Apstiprināt Alūksnes novada pašvaldības autoceļu sarakstu ar noteiktām ikdienas 

uzturēšanas klasēm ziemas un vasaras sezonām, saskaņā ar pielikumu (uz 8 lapām). 
 

 
Domes priekšsēdētājs          A.DUKULIS 
  

http://www.aluksne.lv/zpp_dlemumi/2014/24.04/Prot_8_ielas.pdf
http://www.aluksne.lv/zpp_dlemumi/2014/24.04/Prot_8_ielas.pdf
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LĒMUMS Nr.146 
 

Par grozījumiem Alūksnes novada domes 24.02.2011. instrukcijā  
Nr.1/2011 „Skolēnu autobusu izmantošanas kārtība” 

 
Ņemot vērā Alūksnes novada domes Finanšu komitejas 16.04.2014. lēmumu 

(protokols Nr.7, 4.punkts), pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 
3.punktu, 15.panta pirmās daļas 4. un 5.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu,  
 
1. Izdarīt Alūksnes novada domes 24.02.2011. instrukcijā Nr.1/2011 „Skolēnu autobusu 

izmantošanas kārtība” šādus grozījumus: 
1.2. aizstāt 5.1.apakšpunktā skaitli un apzīmējumus „0,35 EUR/km” ar skaitli un 

apzīmējumiem „0,51 EUR/km”; 
1.3. aizstāt 5.2.apakšpunktā skaitli un apzīmējumus „0,70 EUR/km” ar skaitli un 

apzīmējumiem „0,79EUR/km”;  
1.4. aizstāt 7.1.apakšpunktā skaitli un apzīmējumus „0,35 EUR/km” ar skaitli un 

apzīmējumiem „0,51 EUR/km”; 
1.5.  aizstāt 7.2.apakšpunktā skaitli un apzīmējumus „0,70 EUR/km” ar skaitli un 

apzīmējumiem „0,79 EUR/km”. 
 

2. Lēmums stājas spēkā 01.05.2014.  
 

 
Domes priekšsēdētājs                                                                     A.DUKULIS 

 
  



 
Lēmums satur ierobežotas  

pieejamības informāciju (personas kodu) 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES 
 

LĒMUMS Nr.147 
 

Par atbalsta piešķiršanu par izciliem sasniegumiem sportā 
 

Ņemot vērā Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolas iesniegumu, saņemts 
Alūksnes novada pašvaldībā 27.03.2014. un reģistrēts ar Nr.ANP1-42/14/1060, pamatojoties 
uz Alūksnes novada domes 30.01.2014. noteikumu Nr.2/2014 „Par atbalstu Alūksnes novada 
pašvaldības amatierkolektīviem, komandām, individuālajiem dalībniekiem, sportistiem par 
izciliem sasniegumiem sportā un kultūrā” 11.9. un 14.punktu: 

 
1. Piešķirt atbalstu 280,00 EUR Rasmai RUDZĪTEI, personas kods XXXXXXXXXX, 

par izciliem sasniegumiem 2014.gada Latvijas čempionātā junioriem. 
2. Piešķirt atbalstu 310,00 EUR Regīnai RUDZĪTEI, personas kods XXXXXXXXXX, 

par izciliem sasniegumiem 2014.gada Latvijas čempionātā junioriem un Latvijas 
čempionātā distanču slēpošanā. 

3. Piešķirt atbalstu 220,00 EUR Vladislavam ŅEDAIVODINAM, personas kods 
XXXXXXXXXXXX, par izciliem sasniegumiem 2014.gada Latvijas čempionātā 
junioriem un Latvijas čempionātā distanču slēpošanā. 

4. Piešķirt atbalstu 120,00 EUR Ingum DEKSNIM, personas kods XXXXXXXXXXX, 
par izciliem sasniegumiem 2014.gada Latvijas čempionātā junioriem un Latvijas 
čempionātā distanču slēpošanā. 

5. Piešķirt atbalstu 50,00 EUR Dairim GOLUBEVAM, personas kods 
XXXXXXXXXXX par izciliem sasniegumiem 2014.gada Latvijas Meistarsacīkstēs 
džudo U-21 grupā. 

6. Piešķirt atbalstu 50,00 EUR Elvim KOPMANIM, personas kods XXXXXXXXXXX 
par izciliem sasniegumiem 2014.gada Latvijas Meistarsacīkstēs džudo U-21 grupā. 

 
 
Domes priekšsēdētājs                  A.DUKULIS 
 
  



Lēmums satur ierobežotas  
pieejamības informāciju (personas kodu) 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES 
 

LĒMUMS Nr.148 
 

Par naudas balvas piešķiršanu par izciliem sasniegumiem sportā 
 

Ņemot vērā Didža VERBICKA iesniegumu, saņemts Alūksnes novada pašvaldībā 
elektroniskā formātā 07.04.2014. un reģistrēts ar Nr.ANP1-23/14/503, pamatojoties uz 
Alūksnes novada domes 28.11.2013. saistošo noteikumu Nr.47/2013 „Alūksnes novada 
pašvaldības naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā un kultūrā piešķiršanas kārtība 
un apmērs” 11.5.1. apakšpunktu un  14.punktu, 
 

Piešķirt naudas balvu 300,00 EUR Didzim VERBICKIM, personas kods 
XXXXXXXXXXX, par izciliem sasniegumiem 2014.gada 8.Latvijas čempionātā 
pankrationā. 
 
 
Domes priekšsēdētājs                  A.DUKULIS
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LĒMUMS Nr.149 
 

Par projektu ,,Mālupes salas labiekārtošana kultūras, sporta, brīvā laika aktivitāšu 
dažādošanai un pilnveidošanai”  

 
Izskatot Mālupes pagasta pārvaldes 07.04.2014. iesniegumu Nr.MLPP/1-5/14/34, 

reģistrētu Alūksnes novada pašvaldībā 07.04.2014. ar Nr.ANP/1-33/14/1216, pamatojoties uz 
likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2. un 6.punktu, 21.panta pirmās daļas pirmās 
daļas 23. un 27.punktu, un 04.10.2011. Ministru kabineta noteikumu Nr.764 „Kārtība, kādā 
piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumā „Konkurētspējas 
veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un pasākumā „Lauku 
ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju 
īstenošanas teritorijā”” 26.punktu, 
 

1. Iesniegt projekta ,,Mālupes salas labiekārtošana kultūras, sporta, brīvā laika aktivitāšu 
dažādošanai un pilnveidošanai” (turpmāk tekstā – projekts) iesniegumu Eiropas 
Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākuma 
„Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības 
stratēģiju īstenošanas teritorijā” atklātajam projektu konkursam. 

2. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas 4840,00 EUR (četri tūkstoši astoņi simti 
četrdesmit euro) apmērā. 

3. Projekta atbalsta gadījumā nodrošināt Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējumu 
1240,00 EUR (viens tūkstotis divi simti četrdesmit euro) apmērā, ko sastāda projekta 
neattiecināmās izmaksas (PVN maksājums) 840,00 EUR (astoņi simti četrdesmit euro) 
un 10% no projekta attiecināmajām izmaksām 400,00 EUR (četri simti euro) un 
projekta priekšfinansēšanu no pašvaldības 2014.gada budžeta līdzekļiem. 

4. Noteikt par projekta atbildīgo personu Liepnas un Mālupes pagastu pārvalžu vadītāju 
Ivetu PRIEDI. 

 
Domes priekšsēdētājs                  A.DUKULIS  
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LĒMUMS Nr.150 
 

Par biedrības „Pierobežas raksti” projektu  

Izskatot biedrības „Pierobežas raksti” reģistrācijas Nr.40008221587, 10.04.2014. un 
11.04.2014. iesniegumus, reģistrētus Alūksnes novada pašvaldībā 10.04.2014. ar Nr.ANP/1-
41/14/1290 un 11.04.2014. ar Nr.ANP/1-41/14/1321, par atbalstu projektam un saskaņojuma 
sniegšanu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 
5.punktu, 21.panta pirmās daļas 23. un 27.punktu, un 04.10.2011. Ministru kabineta 
noteikumiem Nr.764 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku 
attīstībai pasākumā „Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas 
teritorijā" un pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana 
vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā””, 

1. Atbalstīt biedrības „Pierobežas raksti” piedalīšanos Eiropas Savienības Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklātā projektu iesniegumu 
konkursā pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana 
vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ar projektu „Arheoloģisko tērpu daļu 
izgatavošana deju kopai „Olysta””, turpmāk tekstā – projekts. 

2. Projekta atbalsta gadījumā:  
2.1.  nodrošināt līdzfinansējumu 10% apmērā, tas ir 398,40 EUR (trīs simti 

deviņdesmit astoņi euro un 40 centi) biedrībai „Pierobežas raksti” projekta 
realizācijai no Alūksnes novada pašvaldības 2014.gada budžeta līdzekļiem; 

2.2.  saskaņot projekta realizācijas rezultātā iegādāto tērpu uzglabāšanu pašvaldības 
nekustamajā īpašumā Glika ielā 10, Alūksnē, Alūksnes novadā, kadastra 
apzīmējums 3601 012 2210 001 (inventarizācijas lietā telpa Nr.179) ne mazāk kā 
7 gadus no projekta iesnieguma apstiprināšanas dienas; 

2.3.  slēgt sadarbības līgumu ar biedrību „Pierobežas raksti” par projekta realizāciju. 
 
 
Domes priekšsēdētājs                  A.DUKULIS  
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2014.gada 24.aprīlī                             sēdes protokols Nr.8, 13.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES 
 

LĒMUMS Nr.151 
 

Par projektu ,,Aprīkojuma iegāde Annas pagasta iedzīvotāju fizisko aktivitāšu 
veicināšanai brīvā dabā”  

 
Izskatot Annas pagasta pārvaldes 10.04.2014. iesniegumu Nr.ASPP/1-5/14/15, 

reģistrētu Alūksnes novada pašvaldībā 10.04.2014. ar Nr.ANP/1-33/14/1301, pamatojoties uz 
likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2. un 6.punktu, 21.panta pirmās daļas pirmās 
daļas 23. un 27.punktu un Ministru kabineta 04.10.2011. noteikumu Nr.764 „Kārtība, kādā 
piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumā „Konkurētspējas 
veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un pasākumā „Lauku 
ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju 
īstenošanas teritorijā”” 26.punktu, 
 

1. Iesniegt projekta ,,Aprīkojuma iegāde Annas pagasta iedzīvotāju fizisko aktivitāšu 
veicināšanai brīvā dabā” (turpmāk tekstā – projekts) iesniegumu Eiropas Savienības 
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākuma „Lauku 
ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju 
īstenošanas teritorijā” atklātajam projektu konkursam. 

2. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas 4680,82 EUR (četri tūkstoši seši simti 
astoņdesmit euro un 82 centu) apmērā. 

3. Projekta atbalsta gadījumā nodrošināt Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējumu 
1199,23 EUR (viens tūkstotis viens simts deviņdesmit deviņi euro un 23 centu) 
apmērā, ko sastāda projekta neattiecināmās izmaksas (PVN maksājums) 812,39 EUR 
(astoņi simti divpadsmit euro un 39 centi) un 10% no projekta attiecināmajām 
izmaksām 386,84 EUR (trīs simti astoņdesmit seši euro un 84 centi), kā arī nodrošināt 
projekta priekšfinansēšanu no pašvaldības 2014.gada budžeta līdzekļiem. 

4. Noteikt par projekta atbildīgo personu Annas, Jaunannas un Kalncempju pagastu 
pārvalžu vadītāju Vēsmu ČUGUNOVU. 

 
 
Domes priekšsēdētājs                      A.DUKULIS 
  



 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 
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2014.gada 24.aprīlī                             sēdes protokols Nr.8, 14.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES 
 

LĒMUMS Nr.152 
 

Par projektu ,,E-grāmatu lasītava Mārkalnes bibliotēkā”  
 

Izskatot Mārkalnes pagasta pārvaldes 11.04.2014. iesniegumu Nr.MRPP/1-5/14/60, 
reģistrētu Alūksnes novada pašvaldībā 11.04.2014. ar Nr.ANP/1-33/14/1324, pamatojoties uz 
likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4. un 5.punktu, 21.panta pirmās daļas pirmās 
daļas 23. un 27.punktu un Ministru kabineta 04.10.2011. noteikumu Nr.764 „Kārtība, kādā 
piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumā „Konkurētspējas 
veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un pasākumā „Lauku 
ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju 
īstenošanas teritorijā”” 26.punktu, 
 

1. Iesniegt projekta ,,E-grāmatu lasītava Mārkalnes bibliotēkā” (turpmāk tekstā – 
projekts) iesniegumu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai (ELFLA) pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes 
veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” atklātajam projektu 
konkursam. 

2. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas 3755 EUR (trīs tūkstoši septiņi simti piecdesmit 
pieci euro) apmērā. 

3. Projekta atbalsta gadījumā nodrošināt Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējumu 
627,76  EUR (seši simti divdesmit septiņu euro un 76 centu) apmērā, ko sastāda 
projekta neattiecināmās izmaksas (PVN maksājums) 280,29 EUR (divi simti 
astoņdesmit euro un 29 centi) un 10% no projekta attiecināmajām izmaksām 
347,47  EUR (trīs simti četrdesmit septiņi euro un 47 centi), kā arī nodrošināt projekta 
priekšfinansēšanu no pašvaldības 2014.gada budžeta līdzekļiem. 

4. Noteikt par projekta atbildīgo personu Mārkalnes un Pededzes pagastu pārvalžu 
vadītāju Daigu VĪTOLU. 

 
 
Domes priekšsēdētājs              A.DUKULIS 

  



 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 
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LĒMUMS Nr.153 
 

Par projektu ,,Jaunas iespējas brīvā laika pavadīšanai Pededzes pagastā”  
 

Izskatot Pededzes pagasta pārvaldes 11.04.2014. iesniegumu Nr.PPP/1-5/14/61, 
reģistrētu Alūksnes novada pašvaldībā 11.04.2014. ar Nr.ANP/1-33/14/1325, pamatojoties uz 
likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4. un 5.punktu, 21.panta pirmās daļas pirmās 
daļas 23. un 27.punktu un Ministru kabineta 04.10.2011. noteikumu Nr.764 „Kārtība, kādā 
piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumā „Konkurētspējas 
veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un pasākumā „Lauku 
ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju 
īstenošanas teritorijā”” 26.punktu, 
 

1. Iesniegt projekta ,,Jaunas iespējas brīvā laika pavadīšanai Pededzes pagastā” (turpmāk 
tekstā – projekts) iesniegumu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai (ELFLA) pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves 
kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” atklātajam 
projektu konkursam. 

2. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas 3080,07 EUR (trīs tūkstoši astoņdesmit euro un 
7 centu) apmērā. 

3. Projekta atbalsta gadījumā nodrošināt Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējumu 
454,69 EUR (četri simti piecdesmit četru euro un 69 centu) apmērā, ko sastāda 
projekta neattiecināmās izmaksas (PVN maksājums) 162,98 EUR (viens simts 
sešdesmit divi euro un 98 centi) un 10% no projekta attiecināmajām izmaksām 
291,71 EUR (divi simti deviņdesmit viens euro un 71 cents), kā arī nodrošināt projekta 
priekšfinansēšanu no pašvaldības 2014.gada budžeta līdzekļiem. 

4. Noteikt par projekta atbildīgo personu Mārkalnes un Pededzes pagastu pārvalžu 
vadītāju Daigu VĪTOLU. 
 
 
Domes priekšsēdētājs              A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES 
 

LĒMUMS Nr.154 
 

Par Ilzenes pagasta pārvaldes projektu  
 

Izskatot Ilzenes pagasta pārvaldes 14.04.2014. iesniegumu Nr.IPP/1-5/14/15, reģistrētu 
Alūksnes novada pašvaldībā 14.04.2014. ar Nr.ANP/1-33/14/1346, pamatojoties uz likuma 
„Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2. un 6.punktu, 21.panta pirmās daļas 23. un 
27.punktu, un Ministru kabineta 04.10.2011. noteikumu Nr.764 „Kārtība, kādā piešķir valsts 
un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumā „Konkurētspējas veicināšana vietējo 
attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un 
dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”” 26.punktu, 
 

1. Iesniegt projekta ,,Florbola laukuma apmales un aprīkojums sporta aktivitāšu 
dažādošanai Ilzenes pagastā” (turpmāk tekstā – projekts) iesniegumu Eiropas 
Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākuma 
„Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības 
stratēģiju īstenošanas teritorijā” atklātajam projektu konkursam. 

2. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas 3896,50 EUR (trīs tūkstoši astoņi simti 
deviņdesmit sešu euro un 50 centu) apmērā. 

3. Projekta atbalsta gadījumā nodrošināt Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējumu 
998,28 EUR (deviņi simti deviņdesmit astoņu euro un 28 centu) apmērā, ko sastāda 
projekta neattiecināmās izmaksas (PVN maksājums) 676,26 EUR (seši simti 
septiņdesmit seši euro un 26 centi) un 10% no projekta attiecināmajām izmaksām 
322,02 EUR (trīs simti divdesmit divi euro un 2 centi) un projekta priekšfinansēšanu 
no pašvaldības 2014.gada budžeta līdzekļiem. 

4. Noteikt par projekta atbildīgo personu Alsviķu, Ilzenes un Zeltiņu pagastu pārvalžu 
vadītāju Ingrīdu SNIEDZI. 

 
 

Domes priekšsēdētājs                     A.DUKULIS 
  



 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES 
 

LĒMUMS Nr.155 
 

Par pirmsskolas izglītības iestādes „Pūcīte” projektu  
 

Izskatot Jaunalūksnes pagasta pirmsskolas izglītības iestādes „Pūcīte” 14.04.2014. 
iesniegumu Nr.JPIIP/1-25/14/16, reģistrētu Alūksnes novada pašvaldībā 14.04.2014. ar 
Nr.ANP/1-42/14/1357, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 
4.punktu, 21.panta pirmās daļas pirmās daļas 23. un 27.punktu, un Ministru kabineta 
04.10.2011. noteikumu Nr.764 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu 
lauku attīstībai pasākumā „Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas 
teritorijā” un pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana 
vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”” 26.punktu, 
 

1. Iesniegt projekta ,,Dažādu profesiju tērpu iegāde Jaunalūksnes pirmsskolas izglītības 
iestādei „Pūcīte” sabiedrisko aktivitāšu pilnveidošanai” (turpmāk tekstā – projekts) 
iesniegumu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
(ELFLA) pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana 
vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” atklātajam projektu konkursam. 

2. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas 930,00 EUR (deviņi simti trīsdesmit euro) 
apmērā. 

3. Projekta atbalsta gadījumā nodrošināt Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējumu 
93,00 EUR (deviņdesmit trīs euro) apmērā, kas ir 10% no projekta attiecināmajām 
izmaksām, un projekta priekšfinansēšanu no pašvaldības 2014.gada budžeta 
līdzekļiem. 

4. Noteikt par projekta atbildīgo personu Jaunalūksnes pagasta pirmsskolas izglītības 
iestādes „Pūcīte” vadītāju Ligitu BELOVU. 

 
Domes priekšsēdētājs                     A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES 
 

LĒMUMS Nr.156 
 

Par biedrības „ILZENES ATTĪSTĪBAI” projektu  

Izskatot biedrības „ILZENES ATTĪSTĪBAI” reģistrācijas Nr.50008134281, 14.04.2014. 
iesniegumu, reģistrētu Alūksnes novada pašvaldībā 14.04.2014. ar Nr.ANP/1-41/14/1358, par 
atbalstu projektam un saskaņojuma sniegšanu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 
12.pantu, 15.panta pirmās daļas 2. un 6.punktu, 21.panta pirmās daļas 23. un 27.punktu, un 
Ministru kabineta 04.10.2011. noteikumiem Nr.764 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas 
Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumā „Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības 
stratēģiju īstenošanas teritorijā” un pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves 
kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā””, 

1. Atbalstīt biedrības „ILZENES ATTĪSTĪBAI” piedalīšanos Eiropas Savienības Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklātā projektu iesniegumu 
konkursā pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana 
vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ar projektu „Atpūtas laukuma 
labiekārtošana un inventāra iegāde brīvdabas aktivitāšu dažādošanai Ilzenes pagastā”, 
turpmāk tekstā – projekts. 

2. Projekta atbalsta gadījumā:  
2.1.  nodrošināt līdzfinansējumu 10% apmērā, tas ir 391,77 EUR (trīs simti 

deviņdesmit viens euro un 77 centi) biedrībai „ILZENES ATTĪSTĪBAI” projekta 
realizācijai no Alūksnes novada pašvaldības 2014.gada budžeta līdzekļiem; 
2.2.  saskaņot projekta realizācijas rezultātā iegādātā sporta inventāra un 

labiekārtojuma elementu uzstādīšanu pašvaldībai piekritīgajā zemes gabalā ar kadastra 
apzīmējumu 3652 005 0239 ne mazāk kā 7 gadus no projekta iesnieguma 
apstiprināšanas dienas; 
2.3.  slēgt sadarbības līgumu ar biedrību „ILZENES ATTĪSTĪBAI” par projekta 

realizāciju. 
 
 

Domes priekšsēdētājs                     A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr.157 
 

Par maksas pakalpojuma apstiprināšanu Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates 
muzeja organizētajai nometnei „Amatam ir zelta pamats” 

 
 
    Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta „g” 
apakšpunktu, Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52.panta pirmās daļas 12.punktu, Ministru 
kabineta 03.01.2013. noteikumu Nr.17 „Pievienotās vērtības nodokļa likuma normu 
piemērošanas kārtība un atsevišķas prasības pievienotās vērtības nodokļa maksāšanai un 
administrēšanai” 29.2.punktu, 
 

1. Apstiprināt maksu par Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzeja 
pakalpojumiem, organizējot vasaras dienas nometni „Amatam ir zelta pamats” no 
17.06.2014. līdz 21.06.2014. – 25,00 (divdesmit pieci euro) dalībniekam (maksa 
netiek aplikta ar pievienotās vērtības nodokli). 

 
2. Noteikt, ka šī lēmuma 1.punktā noteiktā maksa iemaksājama Alūksnes novada 

pašvaldības kontā A/S „SEB banka”, kods UNLALV2X, konta 
Nr.LV58UNLA0025004130335. 

 
3. Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzeja vadītājai Inai RUBENEI noteikt 

maksas iekasēšanas kārtību. 
 

Domes priekšsēdētājs                     A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr.158 
 

Par pakalpojumu maksas apstiprināšanu par 
Alūksnes Bērnu un jauniešu centra sniegtajiem pakalpojumiem 

 
 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta „g” 
apakšpunktu, 
 
1. Apstiprināt maksu par Alūksnes Bērnu un jauniešu centra sniegtajiem pakalpojumiem - 

organizētajām vasaras aktivitātēm, nosakot dalības maksu: 
1.1. nometnei „Copes lietas” – 25,00 EUR dalībniekam; 
1.2. nometnei „Zīļuka piedzīvojumi” –   25,00 EUR dalībniekam; 
1.3. vasaras interešu izglītības programmām „Nāc un darbojies!”– 5,00 EUR dalībniekam; 
1.4. vasaras interešu izglītības programmai „Vasaras darbnīcas” –10,00 EUR dalībniekam. 

 
2. Noteikt, ka šī lēmuma 1.punktā noteiktā dalības maksa iemaksājama Alūksnes novada 

pašvaldības kontos. 
 
3. Lēmums stājas spēkā ar 01.05.2014. 

 
Domes priekšsēdētājs                     A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES 
 

LĒMUMS Nr.159 
 

Par grozījumu Alūksnes novada domes 27.03.2014. lēmumā Nr.128 „Par līdzekļu 
izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem  

jumta remontam” 
 

Izskatot Ilzenes pamatskolas 28.03.2014. iesniegumu Nr.IPSK/1-11/14/24 „Par skolas 
jumta remontu”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 28.03.2014. ar Nr.ANP/1-
42/14/1078,  

 ņemot vērā Alūksnes novada domes Finanšu komitejas 16.04.2014. lēmumu (sēdes 
protokols Nr.7, 9.punkts),  

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.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,  
 

Izdarīt grozījumu Alūksnes novada domes 27.03.2014. lēmumā Nr.128 „Par līdzekļu 
izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem jumta remontam”, izsakot lēmuma 
1.punktu jaunā redakcijā: 
„1. Izdalīt no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem finansējumu 900,00 EUR (deviņi 
simti euro) apmērā Ilzenes pamatskolas ēkas jumta remontam.” 
 
 
Domes priekšsēdētājs               A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES 
 

LĒMUMS Nr.160 

Par projektu ieceru apstiprināšanu izglītības iestāžu ēku energoefektivitātes 
paaugstināšanai  

Pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3. un 5.punktu, 15.panta 
pirmās daļas 4.punktu, 21.panta pirmās daļas 23.punktu un ar mērķi nodrošināt savlaicīgu un 
kvalitatīvu tehniskās dokumentācijas sagatavošanu paredzamajai Klimata pārmaiņu finanšu 
instrumenta projektu konkursa nākamajai kārtai saskaņā ar Ministru kabineta 14.08.2012. 
noteikumiem Nr.559 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta 
konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” nolikums”, 
 

Atbalstīt projektu ieceres šādu izglītības iestāžu energoefektivitātes paaugstināšanai: 
1. Mālupes pamatskolas ēkai, kadastra apzīmējums 3674 002 0151 001, atrodas 

„Mālupes pamatskolā”, Mālupē, Mālupes pagastā, Alūksnes novadā, LV – 4358; 
2. Jaunlaicenes pamatskolas ēkai, kadastra apzīmējums 3660 002 0326 001, atrodas 

„Lazdiņās”, Jaunlaicenē, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā, LV – 4336; 
3. Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskolas ēkai, kadastra apzīmējums 3658 002 

0248 001, atrodas „Zvaniņos”, Jaunannas pagastā, Alūksnes novadā, LV – 4340;  
4. Ilzenes pamatskolas ēkai, kadastra apzīmējums 3652 005 0284 001, atrodas „Zinīšos”, 

Jaunzemos, Ilzenes pagastā, Alūksnes novadā, LV – 4344. 
 
Domes priekšsēdētājs               A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES 
 

LĒMUMS Nr.161 
 

Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem  
Alūksnes novada vidusskolai 

 
Izskatot Alūksnes novada vidusskolas 07.04.2014. iesniegumu Nr.ANV/5-01/14/23 

„Par papildus finansējuma piešķiršanu”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 
08.04.2014. ar Nr.ANP/1-42/14/1232,  

 ņemot vērā Alūksnes novada domes Finanšu komitejas 16.04.2014. lēmumu (sēdes 
protokols Nr.7, 12.punkts),  

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.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 daļēju finansējumu 12000,00 EUR 

(divpadsmit tūkstošu euro) apmērā Alūksnes novada vidusskolas sporta zāles vestibila 
rekonstrukcijai. 

 
2. Minētos izdevumus attiecināt uz 092120 valdības funkciju kodu – Alūksnes novada 

vidusskola. 
 
 
Domes priekšsēdētājs              A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES 
 

LĒMUMS Nr.162 
 

Par dalību grāmatas „Puķu draugi” izdošanā un līdzekļu izdalīšanu no budžeta 
līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem 

  
Izskatot grāmatas „Puķu draugi” autora iesniegumu, kas reģistrēts Alūksnes novada 

pašvaldībā 31.03.2014. ar Nr.ANP/1-23/14/476, Alūksnes novada pašvaldības Kancelejas 
sabiedrisko attiecību speciālista 07.04.2014. priekšlikumu, kas reģistrēts Alūksnes novada 
pašvaldībā 07.04.2014. ar Nr.ANP/1-47/14/1223, un  Alūksnes novada pašvaldības Kultūras 
un sporta nodaļas 08.04.2014. iesniegumu „Par atbalstu grāmatas „Puķu draugi” tapšanai”, 
kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 08.04.2014. ar Nr.ANP/1-47/14/1235, 

ņemot vērā Alūksnes novada domes Finanšu komitejas 16.04.2014. lēmumu (sēdes 
protokols Nr.7, 11.punkts), 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu, 21.panta 
pirmās daļas 2.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16.panta otro daļu un 30.pantu, 
 
1. Piedalīties grāmatas „Puķu draugi” izdošanā sadarbībā ar grāmatas autoru Aivaru IRBI 

un izdevniecību „Sol Vita”. 
 

2. Izdalīt no Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem neparedzētiem 
gadījumiem finansējumu 600 EUR (seši simti euro) apmērā grāmatas „Puķu draugi” 
izdošanas līdzfinansējumam. 

 
3. Minētos izdevumus attiecināt uz 082902 valdības funkciju kodu – Novada kultūras 

pasākumi. 
 

4. Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektoram noslēgt sadarbības līgumu ar izdevniecību 
„Sol Vita”. 

 
  
Domes priekšsēdētājs         A.DUKULIS 
  



 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods  90000018622 

DĀRZA IELĀ 11, ALŪKSNĒ, ALŪKSNES NOVADĀ, LV – 4301, TĀLRUNIS 64381496, FAKSS 64381150, 
E-PASTS: dome@aluksne.lv 

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

2014.gada 24.aprīlī                             sēdes protokols Nr.8, 25.p. 
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LĒMUMS Nr.163 
 
Par valsts budžeta finansējuma sadali Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēm 

mācību literatūras un/vai mācību līdzekļu iegādei 
 

Pamatojoties uz likumu „Par valsts budžetu 2014.gadam” 2.punktu un 4.pielikumu, 
Ministru kabineta 17.09.2013. noteikumu Nr.893 „Kārtība, kādā valsts un pašvaldības 
organizē un finansē mācību līdzekļu izdošanu un iegādi izglītības iestādēm” 4.1.punktu, 
Izglītības un Zinātnes ministrijas 07.04.2014. rīkojumu Nr.192 „Par mācību līdzekļu un 
mācību literatūrai paredzēto valsts budžeta līdzekļu sadali pašvaldībām 2014.gadam”, 
 

1. Valsts budžeta finansējumu mācību literatūras un/vai mācību līdzekļu iegādei 
2014.gadam sadalīt proporcionāli skolēnu skaitam pašvaldības izglītības iestādēs uz 
02.09.2013. 

 
2. Apstiprināt valsts budžeta finansējuma sadali Alūksnes novada pašvaldības izglītības 

iestādēm, kas īsteno licencētas pirmsskolas izglītības programmas, vispārējās 
pamatizglītības programmas un vispārējās vidējās izglītības programmas, saskaņā ar 
pielikumu. 

 
 
Domes priekšsēdētājs              A.DUKULIS 
  

http://www.aluksne.lv/zpp_dlemumi/2014/24.04/Macibu_lidzekli.pdf
http://www.aluksne.lv/zpp_dlemumi/2014/24.04/Macibu_lidzekli.pdf
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ALŪKSNES NOVADA DOMES 
 

LĒMUMS Nr.164 
 

Par grozījumiem Alūksnes novada domes 23.01.2014. lēmumā Nr.7 „Par amata vietu un 
amatpersonu un darbinieku atlīdzības apstiprināšanu” 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES 
 

LĒMUMS Nr.165 
 

Par saistošo noteikumu Nr.11/2014 
„Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2014.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos 

Nr.1/2014 „Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2014.gadam”” izdošanu 
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu, 21.panta 
pirmās daļas 2.punktu un 46.panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu, 

 
Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.11/2014 „Par grozījumiem Alūksnes novada 

domes 2014.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2014 „Par Alūksnes novada 
pašvaldības budžetu 2014.gadam”” un to paskaidrojuma rakstu. 
 
Domes priekšsēdētājs        A.DUKULIS 
  

http://www.aluksne.lv/zpp_dlemumi/2014/24.04/Prot_8_saistosie_budzets.pdf
http://www.aluksne.lv/zpp_dlemumi/2014/24.04/Prot_8_saistosie_budzets.pdf
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ALŪKSNES NOVADA DOMES 
 

LĒMUMS Nr.166 
 

Par bezmantinieka mantu nekustamo īpašumu „Kalna Peņķi”, Veclaicenes pagastā, 
Alūksnes novadā 

 
Alūksnes novada pašvaldības Veclaicenes pagasta pārvaldē 14.04.2014. saņemts un 

ar Nr.VPP/1-6/14/4 reģistrēts Vidzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.87 zvērinātas tiesu 
izpildītājas Gunas Dangas 08.04.2014. paziņojums par mantojuma lietas ieviešanu par mirušā 
XX, personas kods XXXXXXXXXXX, mantojamās mantas atzīšanu par bezmantinieka 
mantu un avansa aprēķinu, 

Alūksnes novada dome konstatē: 
Pamatojoties uz Vidzemes apgabaltiesas zvērinātas notāres Mārītes Ratenieces 

26.02.2014. izdoto Notariālo aktu par mantojuma lietas izbeigšanu lietā Nr.506 par 
14.02.2013. mirušā XX, personas kods XXXXXXXXXXX, mantojamās mantas atzīšanu par 
bezmantinieka mantu. 

Mantojuma masā ietilpst nekustamais īpašums „Kalna Peņķi”, Veclaicenes pagastā, 
Alūksnes novadā, kadastra Nr.3688 005 0005, kas sastāv no zemesgabala 28,4 ha kopplatībā 
un dzīvojamās ēkas, un palīgēkām. Uz šo brīdi ieskatoties VZD kadastra datu bāzē īpašuma 
kadastrālā vērtība ir 3534,00 EUR. 

Alūksnes novada pašvaldības Veclaicenes pagasta pārvaldei uz 17.04.2014. nav 
pretenziju. 

Saskaņa ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.364 „Noteikumi par zvērināta tiesu 
izpildītāja rīcību ar bezmantinieku mantu” drošības naudas apmērs ir noteikts 783,76 EUR. 

Likuma „Par pašvaldībām” 14.pants nosaka, ka, pildot savas funkcijas, pašvaldībām 
likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības 
kustāmo un nekustamo mantu un atbilstoši apstiprinātajam pašvaldības budžetam racionāli un 
lietderīgi izlietot pašvaldības finanšu līdzekļus. 

Pašvaldībai pārņemot minēto nekustamo īpašumu netiks ievērots labas pārvaldības 
princips, kā arī efektivitātes princips, saskaņā ar kuru pašvaldība samēro nodokļa 
administrēšanas izdevumus ar nodokļa ieņēmumiem, un atbildīgas budžeta plānošanas 
princips, saskaņā ar kuru pašvaldība salāgo savus pienākumus ar to izpildei nepieciešamajiem 
līdzekļiem. 

Mantojumā manta ir atzīta par bezmantinieku mantu un saskaņā ar Civillikuma 416. 
pantu piekrīt valstij un atzīst parādus, kuri pieteikti, kā kreditora pretenzijas mantojuma lietā 
zvērinātam notāram un ietverti publiskā aktā. 



Pieņemot lēmuma dome secina, ka ierosinot atsavināšanas procesu vai paturot 
nekustamo īpašumu sev, administrēšanas un uzturēšanas izdevumi ir lielāki par īpašuma 
faktisko vērtību un iegūstamā nodokļa parādu, ko apstiprina Veclaicenes pagasta pārvaldes 
atzinums-īpašums ir fiziski nolietojis un līdzekļu ieguldījums nav lietderīgs. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Civillikuma 416.pantu un Ministru 
kabineta noteikumiem Nr.364 „Noteikumi par zvērināta tiesu izpildītāja rīcību ar 
bezmantinieku mantu” 14.punktu, 

1. Nelūgt nekustamā īpašuma novērtēšanu un izsoles rīkošanu. 
2. Nepaturēt XX, personas kods XXXXXXXXXXXXXX, nekustamo īpašumu 

„Kalna Peņķi”, Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā, kadastra Nr.3688 005 
0005 sev par kadastrālo vērtību un neiemaksāt zvērināta tiesu izpildītāja depozīta 
kontā drošības naudu. 

 
Domes priekšsēdētājs       A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr.167 
 

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

uzturēšanas un sabiedriskās kārtības noteikumi” precizēšanu 
 

Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 21.04.2014. atzinumu 
Nr.18-6/3712 „Par saistošajiem noteikumiem”, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 
22.04.2014. ar Nr.ANP/1-2/14/1431, un, 

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

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

http://www.aluksne.lv/zpp_dlemumi/2014/24.04/Prot_8_saistosie_ezers.pdf
http://www.aluksne.lv/zpp_dlemumi/2014/24.04/Prot_8_saistosie_ezers.pdf
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Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam  
Pils ielā 25A, Alūksnē, Alūksnes novadā, kadastra numurs 3601 015 2615 

 
Izskatot SIA „METRUM” 23.04.2014. iesniegumu Nr.98/a/43-2014, ar lūgumu 

Alūksnes novada domei apstiprināt zemes īpašumam Pils iela 25A, Alūksnē, Alūksnes 
novadā, kadastra numurs 3601 015 2615, izstrādāto zemes ierīcības projektu, kas saņemts 
Alūksnes novada pašvaldības kancelejā 23.04.2014. un reģistrēts ar Nr.ANP/1-40/14/1448, 
Alūksnes novada dome konstatē, ka: 

Alūksnes novada pašvaldības zemes komisijas 17.01.2014. lēmumā Nr.ZK/1-
8.11/14/104 „Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma Pils ielā 25A, Alūksnē, 
Alūksnes novadā, kadastra Nr.3601 015 2615, sadalei” noteikts, ka Alūksnes novada 
pašvaldībai piederošajam īpašumam Pils ielā 25A, Alūksnē, Alūksnes novadā, kadastra 
Nr.3601 015 2615, nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu, atdalot no zemes vienības, 
ar kadastra apzīmējumu 3601 015 2615, Alūksnē, Alūksnes novadā, neapbūvētu zemes gabalu 
aptuveni 1636 m² platībā. 

Zemes ierīcības projektu izstrādāja sertificēta zemes ierīkotāja Dace BAUMANE. 
Izstrādātais zemes ierīcības projekts atbilst Ministru kabineta 12.04.2011. 

noteikumiem Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”. 
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Zemes 

ierīcības likuma 19.panta otro daļu,   Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumu Nr.288 
„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 31.punktu,  Ministru kabineta 20.06.2006. 
noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 6., 16.1. un 26.1. punktu, Ministru kabineta 
03.11.2009. noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 7.punktu, Alūksnes novada 
domes 19.11.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.16/2009 „Par Alūksnes novada teritorijas 
plānojumu” un to 15.punktā apstiprināto Alūksnes pilsētas  teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumu 4.6.2. un 6.8.1. punktu, 

  
1.  Apstiprināt SIA „METRUM” izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamajam 

īpašumam Pils ielā 25A, Alūksnē, Alūksnes novadā, kadastra numurs 3601 015 
2615. 

2. Apstiprināt zemes vienības, ar kadastra apzīmējumu 3601 015 2615, Pils ielā 25A, 
Alūksnē, Alūksnes novadā sadali: 



2.1. atdalot neapbūvētu zemes gabalu Nr.2 (saskaņā ar zemes ierīcības projekta 
grafisko pielikumu) 0,1636 ha platībā un veidojot jaunu īpašumu ar 
nosaukumu Baznīcas iela, Alūksne, Alūksnes novads; 

2.3. noteikt projektējamam zemes gabalam Nr.2 (saskaņā ar zemes ierīcības 
projekta grafisko pielikumu) 0,1636 ha platībā nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un 
ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101); 

2.4. īpašumā Pils ielā 25A, Alūksnē, Alūksnes novadā paliekošajam 
projektējamam zemes gabalam  Nr.1 (saskaņā ar zemes ierīcības projekta 
grafisko pielikumu) 0,2452 ha platībā noteikt  nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi – pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve (kods 0908). 
Zemesgabalam un uz tā  esošajām ēkām, ar kadastra apzīmējumu 3601 015 
2615 001 un 3601 015 2615 002, saglabāt adresi: Pils iela 25A, Alūksne, 
Alūksnes novads, LV - 4301;   

2.5. zemesgabalu platības var tikt precizētas normatīvos aktos noteiktā apjomā - 
kadastrālās uzmērīšanas gaitā. 

 
    
Domes priekšsēdētājs                      A.DUKULIS 
 
 


