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LĒMUMS Nr.58
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ALŪKSNES NOVADA DOMES

ks
ne

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam
„Strički”, Malienas pagastā, Alūksnes novadā, kadastra numurs [..]

w

w
w

.a
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Izskatot SIA „METRUM” 16.02.2015. iesniegumu Nr.11/a/43-2015., ar lūgumu
Alūksnes novada domei apstiprināt zemes īpašumam „Strički”, Malienas pagastā, Alūksnes
novadā, kadastra numurs [..], izstrādāto zemes ierīcības projektu, kas saņemts Alūksnes
novada pašvaldības kancelejā 16.02.2015. un reģistrēts ar Nr.ANP/1-40/14/648, Alūksnes
novada dome konstatē, ka:
Alūksnes novada pašvaldība ir saņēmusi zemes īpašuma „Strički”, Malienas pagastā,
Alūksnes novadā īpašnieka Jāņa BRILTA, personas kods [..], 31.10.2014. iesniegumu, ar
lūgumu atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Strički”, atdalot no
zemes vienības, ar kadastra apzīmējumu [..], zemesgabalu aptuveni 6 ha platībā. Atdalītajam
zemes gabalam piešķirt nosaukumu „Strički 1”, Malienas pagasts, Alūksnes novads.
Iesniegums saņemts Alūksnes novada pašvaldības kancelejā 31.10.2014. un reģistrēts ar
Nr.ANP/1-24/14/1350.
Alūksnes novada pašvaldības zemes komisijas 07.11.2014. lēmumā Nr. ZK/18.11/14/561 „Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Strički”, Malienas
pagastā, Alūksnes novadā, kadastra numurs 3672 003 0094, sadalei” noteikts, ka zemes
vienības sadalei nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu.
Zemes ierīcības projektu izstrādājusi sertificēta zemes ierīkotāja Skaidrīte LĪDACIŅA
(sertifikāta Nr.BA-195).
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 03.11.2009. noteikumu Nr.1269
„Adresācijas sistēmas noteikumi” 8.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
8.punktā apstiprināto Malienas pagasta teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 2.2.3.
un 3.8.2. punktu,
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Apstiprināt SIA „METRUM” izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamajam
īpašumam „Strički”, Malienas pagastā, Alūksnes novadā, kadastra numurs [..].
Apstiprināt zemes vienības, ar kadastra apzīmējumu [..], „Strički”, Malienas
pagastā, Alūksnes novadā sadali:
2.1. atdalot neapbūvētu zemes gabalu Nr.2 (saskaņā ar zemes ierīcības projekta
grafisko pielikumu) 6,8 ha platībā, veidojot jaunu īpašumu un piešķirot tam
nosaukumu „Strički 1”, Malienas pagasts, Alūksnes novads;
2.2. noteikt projektētajam zemes gabalam Nr.2 (saskaņā ar zemes ierīcības
projekta grafisko pielikumu) 6,8 ha platībā nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība
(kods 0101);
2.3. īpašumā ar nosaukumu „Strički”, Malienas pagastā, Alūksnes novadā,
paliekošajam projektētajam zemes gabalam Nr.1 (saskaņā ar zemes
ierīcības projekta grafisko pielikumu) 5,7 ha platībā noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (kods 0101). Uz zemes gabala esošām ēkām saglabāt adresi
„Strički”, Malienas pagasts, Alūksnes novads, LV - 4359;
2.4. projektēto zemesgabalu platības var tikt precizētas normatīvos aktos noteiktā
apjomā - kadastrālās uzmērīšanas gaitā.
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Domes priekšsēdētājs
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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.
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Par grozījumu izdarīšanu Alūksnes novada domes 26.09.2013. lēmumā Nr.397 „Par
zemes ierīcības projektu apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem „Dzirnas” ,
kadastra numurs [..], un „Birzgaļi”, kadastra numurs [..], Alsviķu pagastā, Alūksnes
novadā”
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Izskatot Aināra GIBAĻUKA, personas kods [..], deklarētā dzīvesvieta [..], un
sabiedrības ar ierobežotu atbildību „PATINA”, vienotais reģistrācijas Nr.40003482411,
juridiskā adrese „Kartona Fabrika 2”, Rankas pagasts, Gulbenes novads, valdes locekļa Alda
STŪRIŠKA 29.01.2015. iesniegumu, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 05.02.2015. ar
Nr.ANP/1-24/15/90, par grozījumu veikšanu domes 26.09.2013. lēmumā Nr.397, Alūksnes
novada dome konstatē, ka:
ar Alūksnes novada domes 26.09.2013. lēmumu Nr.397 „Par zemes ierīcības projektu
apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem „Dzirnas”, kadastra numurs [..], un „Birzgaļi”,
kadastra numurs [..], Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā”, apstiprināts SIA „METRUM”
izstrādātais zemes ierīcības projekts minēto īpašumu sadalīšanai. Ir veikta zemes vienību, ar
kadastra apzīmējumiem [..] un [..], sadale, izgatavoti robežu plāni un reģistrēti Nekustamā
īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā. Zemes vienības, ar kadastra apzīmējumu [..]
sadale nav uzsākta. Zemes vienības, ar kadastra apzīmējumiem [..] un [..], zemes kopīpašnieki
vēlas atstāt nesadalītas.
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.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.punktiem, Ministru kabineta 03.11.2009.
noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 8. un 12.punktu, Alūksnes novada
domes 19.11.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.16/2009 „Par Alūksnes novada teritorijas
plānojumu” un to 1.punktā apstiprināto Alsviķu pagasta teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumu 2.3.punktu,
1. Izdarīt grozījumus Alūksnes novada domes 26.09.2013. lēmumā Nr.397 „Par zemes
ierīcības projektu apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem „Dzirnas”, kadastra numurs [..],
un „Birzgaļi”, kadastra numurs [..], Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā” un turpmāk:
1.1. svītrot 4. un 9.punktus;

1.2. 6.punktā svītrot tekstu „Nr.2 0,51 ha platībā un Nr.3 0,23 ha platībā (saskaņā ar
zemes ierīcības projekta „„Dzirnas”2” grafisko pielikumu)”.
Administratīvais akts stājas spēkā ar dienu, 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.
A.DUKULIS
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Par Alūksnes novada teritorijas plānojuma 2015.-2027.gadam 1.redakcijas atkārtotu
pilnveidošanu
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Izvērtējot Alūksnes novada teritorijas plānojuma 2015.-2027.gadam pilnveidotās
1.redakcijas publiskās apspriešanas (organizēta no 2015.gada 5.janvāra līdz 2015.gada
26.janvārim) rezultātus, kuri apkopoti ziņojumā par Alūksnes novada teritorijas plānojuma
2015.-2027.gadam pilnveidotās 1.redakcijas publiskās apspriešanas norisi un tās rezultātiem
(pielikumā), un, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu,
Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību
teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 92.2.punktu,

w
w

Atkārtoti pilnveidot Alūksnes novada teritorijas plānojuma 2015.-2027.gadam
1.redakciju atbilstoši institūciju atzinumiem un publiskās apspriešanas rezultātiem saskaņā ar
pielikumā esošo Ziņojumu.
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Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma „P40 nobrauktuve”, Jaunalūksnes pagastā,
Alūksnes novadā pārņemšanu pašvaldības īpašumā
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Izskatot Valsts akciju sabiedrības „LATVIJAS VALSTS CEĻI” 16.12.2014. vēstuli
Nr.48/5011, kas saņemta un reģistrēta Alūksnes novada pašvaldībā ar Nr.ANP/1-35/14/4561,
ņemot vērā Alūksnes novada domes 2011.gada 24.novembra lēmumu Nr.439 „Par
valsts reģionālā autoceļa P40 Alūksne – Zaiceva posma pārņemšanu Alūksnes novada
pašvaldības īpašumā” (sēdes protokols Nr.18, 9.p.), veiktās izmaiņas Nekustamā īpašuma
Valsts kadastra informācijas sistēmā, un to, ka valsts autoceļa P40 „Alūksne – Zaiceva”
nobrauktuve Jaunalūksnes pagastā 0,7 km kopgarumā nodrošina piekļuvi 10 īpašumiem un 3
mājsaimniecībām,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, likuma
„Par autoceļiem” 4.panta 1.¹ daļu un trešo daļu, Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 42.panta pirmo daļu,

w

Iegūt bez atlīdzības Alūksnes novada pašvaldības īpašumā valstij piekrītošo
nekustamo īpašumu „P40 nobrauktuve”, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā, kadastra
numurs 3656 005 0087, kas sastāv no zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 3656 005
0082 un 3656 006 0122, un uz tām izbūvēto valsts reģionālā autoceļa P40 „Alūksne –
Zaiceva” nobrauktuvi 0,7 km kopgarumā.
Domes priekšsēdētājs
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Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Pagasta zeme”, Mārkalnes
pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu
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Pamatojoties uz Civillikuma 927.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta otro daļu, 4.panta
otro daļu, 5.panta pirmo daļu, 8.panta otro daļu,
ņemot vērā Mārkalnes pagasta pārvaldes 16.06.2014. iesniegumu Nr.MRPP/15/14/103 „Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu, kurš var tikt nodots
atsavināšanai”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 16.06.2014. ar Nr.ANP/133/14/2215, 05.02.2015. iesniegumu Nr.MRPP/1-5/15/25 „Par dokumentu nosūtīšanu”, kas
reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 09.02.2015. ar Nr.ANP/1-33/15/526,

w
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1. Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu „Pagasta
zeme”, Mārkalnes pagastā, Alūksnes novadā, kadastra numurs 3676 005 0191.
2. Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē.
3. Nosacītās cenas noteikšanu un izsoles organizēšanu uzdot veikt Īpašumu atsavināšanas
komisijai.
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Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Laurencenes ielā 2 – 41, Alūksnē,
Alūksnes novadā atsavināšanu

lu

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „ALŪKSNES NAMI” 12.02.2015.
iesniegumu Nr.1-9/78 „Par atsavināšanu”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā
12.02.2015. ar Nr. ANP/1-42/15/616,
pamatojoties uz Civillikuma 927.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta otro daļu, 4.panta
otro daļu, 5.panta pirmo un piekto daļu, 8.panta trešo daļu,

.a

1. Sagatavot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu – dzīvokli,
Laurencenes ielā 2 – 41, Alūksnē, Alūksnes novadā ar kopējo platību 33,4m² un ar to
saistītām kopīpašuma 334/31438 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas.

w
w

2. Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības īpašumu Laurencenes ielā 2 – 41,
Alūksnē, Alūksnes novadā.
3. Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē.

w

4. Uzdot nosacītās cenas noteikšanu un dzīvokļa īpašuma atsavināšanu veikt
atsavināšanas komisijai.
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Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Helēnas ielā 43 – 6, Alūksnē,
Alūksnes novadā atsavināšanu

lu

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „ALŪKSNES NAMI” 12.02.2015.
iesniegumu Nr.1-9/78 „Par atsavināšanu”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā
12.02.2015. ar Nr. ANP/1-42/15/616,
pamatojoties uz Civillikuma 927.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta otro daļu, 4.panta
otro daļu, 5.panta pirmo un piekto daļu, 8.panta trešo daļu,

.a

1. Sagatavot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu – dzīvokli,
Helēnas ielā 43 – 6, Alūksnē, Alūksnes novadā ar kopējo platību 20,8m² un ar to
saistītām kopīpašuma 208/6346 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas.

w
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2. Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības īpašumu Helēnas ielā 43 – 6,
Alūksnē, Alūksnes novadā.

3. Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē.

w

4. Uzdot nosacītās cenas noteikšanu un dzīvokļa īpašuma atsavināšanu veikt
atsavināšanas komisijai.
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sēdes protokols Nr.4, 8.p.

LĒMUMS Nr.65

.lv

ALŪKSNES NOVADA DOMES

ks
ne

Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Pils ielā 40 – 44, Alūksnē,
Alūksnes novadā atsavināšanu

lu

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „ALŪKSNES NAMI” 12.02.2015.
iesniegumu Nr.1-9/78 „Par atsavināšanu”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā
12.02.2015. ar Nr. ANP/1-42/15/616,
pamatojoties uz Civillikuma 927.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta otro daļu, 4.panta
otro daļu, 5.panta pirmo un piekto daļu, 8.panta trešo daļu,

w
w

.a

1. Sagatavot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu –dzīvokli,
Pils ielā 40 – 44, Alūksnē, Alūksnes novadā ar kopējo platību 31,3m² un ar to
saistītām kopīpašuma 313/26482 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas.
2. Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības īpašumu Pils ielā 40 – 44, Alūksnē,
Alūksnes novadā.

w

3. Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē.

4. Uzdot nosacītās cenas noteikšanu un dzīvokļa īpašuma atsavināšanu veikt
atsavināšanas komisijai.

Domes priekšsēdētājs

Īpašumu

A.DUKULIS

LATVIJAS REPUBLIKA

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000018622
DĀRZA IELĀ 11, ALŪKSNĒ, ALŪKSNES NOVADĀ, LV – 4301, TĀLRUNIS 64381496, FAKSS 64381150,
E-PASTS: dome@aluksne.lv
A/S „SEB banka”, KODS UNLALV2X, KONTS Nr.LV58UNLA0025004130335

Alūksnē

2015.gada 26.februārī

sēdes protokols Nr.4, 9.p.

LĒMUMS Nr.66

.lv

ALŪKSNES NOVADA DOMES

ks
ne

Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Pils ielā 38 – 7, Alūksnē, Alūksnes
novadā atsavināšanu

lu

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „ALŪKSNES NAMI” 12.02.2015.
iesniegumu Nr.1-9/78 „Par atsavināšanu”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā
12.02.2015. ar Nr. ANP/1-42/15/616,
pamatojoties uz Civillikuma 927.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta otro daļu, 4.panta
otro daļu, 5.panta pirmo un piekto daļu, 8.panta trešo daļu,

.a

1. Sagatavot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu –dzīvokli,
Pils ielā 38 – 7, Alūksnē, Alūksnes novadā ar kopējo platību 62,4m² un ar to saistītām
kopīpašuma 624/26485 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas.

w
w

2. Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības īpašumu Pils ielā 38 – 7, Alūksnē,
Alūksnes novadā.
3. Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē.

w

4. Uzdot nosacītās cenas noteikšanu un dzīvokļa īpašuma atsavināšanu veikt
atsavināšanas komisijai.

Domes priekšsēdētājs

Īpašumu

A.DUKULIS

LATVIJAS REPUBLIKA

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000018622
DĀRZA IELĀ 11, ALŪKSNĒ, ALŪKSNES NOVADĀ, LV – 4301, TĀLRUNIS 64381496, FAKSS 64381150,
E-PASTS: dome@aluksne.lv
A/S „SEB banka”, KODS UNLALV2X, KONTS Nr.LV58UNLA0025004130335

Alūksnē

2015.gada 26.februārī

sēdes protokols Nr.4, 10.p.

LĒMUMS Nr.67

.lv

ALŪKSNES NOVADA DOMES

ks
ne

Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Jāņkalna ielā 53 - 17, Alūksnē,
Alūksnes novadā atsavināšanu

.a

lu

Izskatot [..], personas kods [..], deklarētā dzīvesvieta Jāņkalna ielā 53 – 17, Alūksnē,
Alūksnes novadā, atsavināšanas ierosinājumu par dzīvokļa īpašuma Jāņkalna ielā 53 – 17,
Alūksnē, Alūksnes novadā atsavināšanu, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā
15.12.2014. ar Nr.ANP/1-23/14/1468, 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,

w
w

1. Sagatavot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu – dzīvokli,
Jāņkalna ielā 53 – 17, Alūksnē, Alūksnes novadā ar kopējo platību 59,2m² un ar to
saistītām kopīpašuma 592/9880 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes.

w

2. Noteikt, ka atsavināšanas izdevumus, saistītus ar dzīvokļa īpašuma tiesību
nostiprināšanu zemesgrāmatā uz Alūksnes novada pašvaldības vārda, novērtēšanu un
atsavināšanas procesa veikšanu, sedz dzīvokļa īrniece [..]. Pēc dzīvokļa atsavināšanas
procesa pabeigšanas, atsavināšanas izdevumus iekļaut dzīvokļa pirkuma līgumā
noteiktajā cenā.

3. Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības īpašumu Jāņkalna ielā 53 – 17,
Alūksnē, Alūksnes novadā, pārdodot par brīvu cenu dzīvokļa īrniecei.

4. Uzdot nosacītās cenas noteikšanu un dzīvokļa īpašuma atsavināšanu veikt
atsavināšanas komisijai.
Domes priekšsēdētājs

Īpašumu

A.DUKULIS

LATVIJAS REPUBLIKA

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000018622
DĀRZA IELĀ 11, ALŪKSNĒ, ALŪKSNES NOVADĀ, LV – 4301, TĀLRUNIS 64381496, FAKSS 64381150,
E-PASTS: dome@aluksne.lv
A/S „SEB banka”, KODS UNLALV2X, KONTS Nr.LV58UNLA0025004130335

Alūksnē

2015.gada 26.februārī

sēdes protokols Nr.4, 11.p.

LĒMUMS Nr.68

.lv

ALŪKSNES NOVADA DOMES

ks
ne

Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Garjuri 22” – 4, Jaunalūksnes
pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu

.a

lu

Izskatot [..], personas kods [..], deklarētā dzīvesvieta „Garjuri 22” – 4, Jaunalūksnes
pagastā, Alūksnes novadā, atsavināšanas ierosinājumu par dzīvokļa īpašuma „Garjuri 22” – 4,
Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu, kas reģistrēts Alūksnes novada
pašvaldībā 22.12.2014. ar Nr. ANP/1-24/14/1479, 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,

w
w

1. Sagatavot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu – dzīvokli,
„Garjuri 22” – 4, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā ar kopējo platību 50,8m² un
ar to saistītām kopīpašuma 508/1401 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un
zemes.

w

2. Noteikt, ka atsavināšanas izdevumus, saistītus ar dzīvokļa īpašuma tiesību
nostiprināšanu zemesgrāmatā uz Alūksnes novada pašvaldības vārda, novērtēšanu un
atsavināšanas procesa veikšanu, sedz dzīvokļa īrniece [..]. Pēc dzīvokļa atsavināšanas
procesa pabeigšanas, atsavināšanas izdevumus iekļaut dzīvokļa pirkuma līgumā
noteiktajā cenā.
3. Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības īpašumu „Garjuri 22” – 4,
Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā, pārdodot par brīvu cenu dzīvokļa īrniecei.

4. Uzdot nosacītās cenas noteikšanu un dzīvokļa īpašuma atsavināšanu veikt
atsavināšanas komisijai.
Domes priekšsēdētājs

Īpašumu

A.DUKULIS

LATVIJAS REPUBLIKA

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000018622
DĀRZA IELĀ 11, ALŪKSNĒ, ALŪKSNES NOVADĀ, LV – 4301, TĀLRUNIS 64381496, FAKSS 64381150,
E-PASTS: dome@aluksne.lv
A/S „SEB banka”, KODS UNLALV2X, KONTS Nr.LV58UNLA0025004130335

Alūksnē

2015.gada 26.februārī

sēdes protokols Nr.4, 12.p.

LĒMUMS Nr.69

.lv

ALŪKSNES NOVADA DOMES

ks
ne

Par saistošo noteikumu Nr.5/2015
„Grozījumi Alūksnes novada domes 2013.gada 24.oktobra saistošajos
noteikumos Nr. 31/2013 „Par Alūksnes novada pašvaldības aģentūras „ALJA”
sniegtajiem pakalpojumiem un to cenrādi”” izdošanu

lu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un
43.panta pirmās daļas 13.punktu, Publisko aģentūru likuma 2.panta otro daļu,17.panta otro un
ceturto daļu,

.a

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.5/2015 „Grozījumi Alūksnes novada domes
2013.gada 24.oktobra saistošajos noteikumos Nr.31/2013 „Par Alūksnes novada pašvaldības
aģentūras „ALJA” sniegtajiem pakalpojumiem un to cenrādi”” un to paskaidrojuma rakstu.

w

w
w

Domes priekšsēdētājs

A.DUKULIS

LATVIJAS REPUBLIKA

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000018622
DĀRZA IELĀ 11, ALŪKSNĒ, ALŪKSNES NOVADĀ, LV – 4301, TĀLRUNIS 64381496, FAKSS 64381150,
E-PASTS: dome@aluksne.lv
A/S „SEB banka”, KODS UNLALV2X, KONTS Nr.LV58UNLA0025004130335

Alūksnē

2015.gada 26.februārī

sēdes protokols Nr.4, 13.p.

LĒMUMS Nr.70

.lv

ALŪKSNES NOVADA DOMES

ks
ne

Par projektu ,,Alūksnes novada publisko ūdeņu zivju resursu aizsardzība un
uzraudzība”

lu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas ievaddaļu, Ministru
kabineta 02.03.2010. noteikumiem Nr.215 „Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu
zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem”, Alūksnes novada domes
24.10.2013. saistošo noteikumu Nr.30/2013 „Alūksnes novada pašvaldības aģentūras „ALJA”
nolikums” 9.1., 9.2., 10.1.3., 10.4.4.punktu,

w

w
w

.a

1. Alūksnes novada pašvaldībai piedalīties projektu konkursā Valsts atbalsta
zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda līdzekļiem pasākumā „Zivju resursu
aizsardzības pasākumiem, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir
zivju resursu aizsardzība” ar projekta pieteikumu ,,Alūksnes novada publisko ūdeņu
zivju resursu aizsardzība un uzraudzība”.
2. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas 2760,00 EUR (divi tūkstoši septiņi simti
sešdesmit euro), ko sastāda Zivju fonda finansējums 2000,00 EUR (divi tūkstoši euro)
apmērā un Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējums 760,00 EUR (septiņi simti
sešdesmit euro) apmērā.
3. Projekta atbalsta gadījumā:
3.1. nodrošināt šī lēmuma 2.punktā noteikto Alūksnes novada pašvaldības
līdzfinansējumu no Alūksnes novada pašvaldības 2015.gada budžeta līdzekļiem;
3.2. noteikt par projekta realizāciju atbildīgo personu Alūksnes novada pašvaldības
aģentūras „ALJA” direktoru Māri LIETUVIETI.

Domes priekšsēdētājs

A.DUKULIS

LATVIJAS REPUBLIKA

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000018622
DĀRZA IELĀ 11, ALŪKSNĒ, ALŪKSNES NOVADĀ, LV – 4301, TĀLRUNIS 64381496, FAKSS 64381150,
E-PASTS: dome@aluksne.lv
A/S „SEB banka”, KODS UNLALV2X, KONTS Nr.LV58UNLA0025004130335

Alūksnē

2015.gada 26.februārī

sēdes protokols Nr.4, 14.p.

LĒMUMS Nr.71

.lv

ALŪKSNES NOVADA DOMES

ks
ne

Par projektu ,,Alūksnes ezera zivju resursu aizsardzība”

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas ievaddaļu,
Zvejniecības likuma 18.pantu, Ministru kabineta 02.03.2010. noteikumiem Nr.215
„Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu
līdzekļiem”, Alūksnes novada domes 24.10.2013. saistošo noteikumu Nr.30/2013 „Alūksnes
novada pašvaldības aģentūras „ALJA” nolikums” 9.1., 9.2., 10.1.3., 10.4.4.punktu,

w

w
w

.a

lu

1. Alūksnes novada pašvaldībai piedalīties projektu konkursā Valsts atbalsta
zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda līdzekļiem pasākumā „Zivju resursu
aizsardzības pasākumiem, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir
zivju resursu aizsardzība” ar projekta pieteikumu ,,Alūksnes ezera zivju resursu
aizsardzība”.
2. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas 12554,00 EUR (divpadsmit tūkstoši pieci simti
piecdesmit četri euro), ko sastāda Zivju fonda finansējums 10043,20 EUR (desmit
tūkstoši četrdesmit trīs euro un 20 centi) apmērā un Alūksnes novada pašvaldības
līdzfinansējums 2510,80 EUR (divi tūkstoši pieci simti desmit euro un 80 centi)
apmērā.
3. Projekta atbalsta gadījumā:
3.1. nodrošināt šī lēmuma 2.punktā noteikto Alūksnes novada pašvaldības
līdzfinansējumu no Alūksnes novada pašvaldības 2015.gada budžeta līdzekļiem;
3.2. noteikt par projekta realizāciju atbildīgo personu Alūksnes novada pašvaldības
aģentūras „ALJA” direktoru Māri LIETUVIETI.

Domes priekšsēdētājs

A.DUKULIS

LATVIJAS REPUBLIKA

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000018622
DĀRZA IELĀ 11, ALŪKSNĒ, ALŪKSNES NOVADĀ, LV – 4301, TĀLRUNIS 64381496, FAKSS 64381150,
E-PASTS: dome@aluksne.lv
A/S „SEB banka”, KODS UNLALV2X, KONTS Nr.LV58UNLA0025004130335

Alūksnē

2015.gada 26.februārī

sēdes protokols Nr.4, 15.p.

LĒMUMS Nr.72

.lv

ALŪKSNES NOVADA DOMES

ks
ne

Par projektu ,,Alūksnes novada publisko ūdeņu zivju resursu aizsardzība”
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas ievaddaļu,
Zvejniecības likuma 18.pantu, Ministru kabineta 02.03.2010. noteikumiem Nr.215
„Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu
līdzekļiem”, Alūksnes novada domes 24.10.2013. saistošo noteikumu Nr.30/2013 „Alūksnes
novada pašvaldības aģentūras „ALJA” nolikums” 9.1., 9.2., 10.1.3., 10.4.4.punktu,

w

w
w

.a

lu

1. Alūksnes novada pašvaldībai piedalīties projektu konkursā Valsts atbalsta
zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda līdzekļiem pasākumā „Zivju resursu
aizsardzības pasākumiem, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir
zivju resursu aizsardzība” ar projekta pieteikumu ,,Alūksnes novada publisko ūdeņu
zivju resursu aizsardzība”.
2. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas 9500,00 EUR (deviņi tūkstoši pieci simti euro),
ko sastāda Zivju fonda finansējums 7600,00 EUR (septiņi tūkstoši seši simti euro)
apmērā un Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējums 1900,00 EUR (viens
tūkstotis deviņi simti euro) apmērā.
3. Projekta atbalsta gadījumā:
3.1. nodrošināt šī lēmuma 2.punktā noteikto Alūksnes novada pašvaldības
līdzfinansējumu no Alūksnes novada pašvaldības 2015.gada budžeta līdzekļiem;
3.2. noteikt par projekta realizāciju atbildīgo personu Alūksnes novada pašvaldības
aģentūras „ALJA” direktoru Māri LIETUVIETI.

Domes priekšsēdētājs

A.DUKULIS

LATVIJAS REPUBLIKA

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000018622
DĀRZA IELĀ 11, ALŪKSNĒ, ALŪKSNES NOVADĀ, LV – 4301, TĀLRUNIS 64381496, FAKSS 64381150,
E-PASTS: dome@aluksne.lv
A/S „SEB banka”, KODS UNLALV2X, KONTS Nr.LV58UNLA0025004130335

Alūksnē

2015.gada 26.februārī

sēdes protokols Nr.4, 16.p.

LĒMUMS Nr.73

.lv

ALŪKSNES NOVADA DOMES

ks
ne

Par projektu „Zandartu pavairošana Alūksnes ezerā”

lu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas ievaddaļu, Ministru
kabineta 14.10.2003. noteikumu Nr.574 „Licencētās amatierzvejas - makšķerēšanas –
kārtība” 4.punktu, Ministru kabineta 02.03.2010. noteikumiem Nr. 215 „Noteikumi par valsts
atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem”, Alūksnes
novada domes 24.10.2013. saistošo noteikumu Nr.30/2013 „Alūksnes novada pašvaldības
aģentūras „ALJA” nolikums” 9.2., 9.3., 10.1.2.punktu,

w

w
w

.a

1. Alūksnes novada pašvaldībai piedalīties projektu konkursā Valsts atbalsta
zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda līdzekļiem pasākumā „Zivju resursu
pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības
pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldības īpašumā” ar
projekta pieteikumu ,,Zandartu pavairošana Alūksnes ezerā”.
2. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas 7200,00 EUR (septiņi tūkstoši divi simti euro),
ko sastāda Zivju fonda finansējums 6000,00 EUR (seši tūkstoši euro) apmērā un
Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējums 1200,00 EUR (viens tūkstotis divi simti
euro) apmērā.
3. Projekta atbalsta gadījumā:
3.1. nodrošināt šī lēmuma 2.punktā noteikto Alūksnes novada pašvaldības
līdzfinansējumu no Alūksnes novada pašvaldības 2015.gada budžeta līdzekļiem;
3.2. noteikt par projekta realizāciju atbildīgo personu Alūksnes novada pašvaldības
aģentūras „ALJA” direktoru Māri LIETUVIETI.

Domes priekšsēdētājs
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LĒMUMS Nr.74

.lv

ALŪKSNES NOVADA DOMES

ks
ne

Par projektu ,,Pētījums par zušu resursu pieaugumu Alūksnes ezerā”

lu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas ievaddaļu, Ministru
kabineta 14.10.2003. noteikumu Nr.574 „Licencētās amatierzvejas - makšķerēšanas –
kārtība” 4.punktu, Ministru kabineta 02.03.2010. noteikumiem Nr. 215 „Noteikumi par valsts
atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem”, Alūksnes
novada domes 24.10.2013. saistošo noteikumu Nr.30/2013 „Alūksnes novada pašvaldības
aģentūras „ALJA” nolikums” 9.2., 9.3., 10.1.2.punktu,

w

w
w

.a

1. Alūksnes novada pašvaldībai piedalīties projektu konkursā Valsts atbalsta
zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda līdzekļiem pasākumā „Zinātniskās
pētniecības programmu finansēšanai un līdzdalībai starpvalstu sadarbībā zinātniskajos
pētījumos zivsaimniecībā, izņemot tādu iesniegto programmu un pētījumu
finansēšanu, kuri pretendē uz finansējuma saņemšanu no citu valsts vai ES fondu
finansējuma” ar projekta pieteikumu ,,Pētījums par zušu resursu pieaugumu Alūksnes
ezerā”.
2. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas 4720,00 EUR (četri tūkstoši septiņi simti
divdesmit euro), ko sastāda Zivju fonda finansējums 3776,00 EUR (trīs tūkstoši
septiņi simti septiņdesmit seši euro) apmērā un Alūksnes novada pašvaldības
līdzfinansējums 944,00 EUR (deviņi simti četrdesmit četri euro) apmērā.
3. Projekta atbalsta gadījumā:
3.1. nodrošināt šī lēmuma 2.punktā noteikto Alūksnes novada pašvaldības
līdzfinansējumu no Alūksnes novada pašvaldības 2015.gada budžeta līdzekļiem;
3.2. noteikt par projekta realizāciju atbildīgo personu Alūksnes novada pašvaldības
aģentūras „ALJA” direktoru Māri LIETUVIETI.

Domes priekšsēdētājs
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LĒMUMS Nr.75

.lv

ALŪKSNES NOVADA DOMES

ks
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Par projektu ,,Sīgu pavairošana Alūksnes ezerā”

lu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas ievaddaļu, Ministru
kabineta 14.10.2003. noteikumu Nr.574 „Licencētās amatierzvejas - makšķerēšanas –
kārtība” 4.punktu, Ministru kabineta 02.03.2010. noteikumiem Nr. 215 „Noteikumi par valsts
atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem”, Alūksnes
novada domes 24.10.2013. saistošo noteikumu Nr.30/2013 „Alūksnes novada pašvaldības
aģentūras „ALJA” nolikums” 9.2., 9.3., 10.1.2.punktu,

w

w
w

.a

1. Alūksnes novada pašvaldībai piedalīties projektu konkursā Valsts atbalsta
zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda līdzekļiem pasākumā „Zivju resursu
pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības
pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldības īpašumā” ar
projekta pieteikumu ,,Sīgu pavairošana Alūksnes ezerā”.
2. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas 10800,00 EUR (desmit tūkstoši astoņi simti
euro), ko sastāda Zivju fonda finansējums 9000,00 EUR (deviņi tūkstoši euro) apmērā
un Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējums 1800,00 EUR (viens tūkstotis astoņi
simti euro) apmērā.
3. Projekta atbalsta gadījumā:
3.1. nodrošināt šī lēmuma 2.punktā noteikto Alūksnes novada pašvaldības
līdzfinansējumu no Alūksnes novada pašvaldības 2015.gada budžeta līdzekļiem;
3.2. noteikt par projekta realizāciju atbildīgo personu Alūksnes novada pašvaldības
aģentūras „ALJA” direktoru Māri LIETUVIETI.

Domes priekšsēdētājs
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LĒMUMS Nr.76

.lv

ALŪKSNES NOVADA DOMES

ks
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Par piedalīšanos atklātā projektu konkursā „Atbalsts jauniešu centru darbības
nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi īstenot neformālās mācīšanās aktivitātes visiem
jauniešiem popularizējot līdzdalību un aktīvu dzīves veidu”
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 4.punktu un
21.panta pirmās daļas ievaddaļu,

w
w

.a

lu

1. Alūksnes novada pašvaldībai piedalīties atklātā projektu konkursā „Atbalsts jauniešu
centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi īstenot neformālās mācīšanās
aktivitātes visiem jauniešiem popularizējot līdzdalību un aktīvu dzīves veidu”, ko
organizē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, ar projektu „Daru pats. Daru
citam.” (turpmāk tekstā – projekts).
2. Noteikt projekta kopējās izmaksas 4000,00 EUR (četri tūkstoši euro).
3. Iecelt par projekta vadītāju Alūksnes novada pašvaldības Alūksnes Bērnu un jauniešu
centra jaunatnes lietu metodiķi Ilzi ZVEJNIECI.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt izpilddirektorei Janīnai ČUGUNOVAI.

w

Domes priekšsēdētājs
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LĒMUMS Nr.77
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ALŪKSNES NOVADA DOMES

ks
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Par grozījumiem Alūksnes novada domes lēmumā Nr.152
“Par projektu ,,E - grāmatu lasītava Mārkalnes bibliotēkā””

lu

Izskatot Mārkalnes pagasta pārvaldes 03.02.2015. iesniegumu Nr.MRPP/1-5/15/24,
reģistrētu Alūksnes novada pašvaldībā 04.02.2015. ar Nr.ANP/1-33/15/472, pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4. un 5.punktu, 21.panta 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,

w

w
w

.a

Izdarīt Alūksnes novada domes 24.04.2014. lēmumā Nr.152 ,,Par projektu ,,E-grāmatu
lasītava Mārkalnes bibliotēkā””, (turpmāk tekstā – Lēmums) šādus grozījumus:
1. Aizstāt Lēmuma 2.punktā skaitli un vārdus “3755,- EUR (trīs tūkstoši septiņi simti
piecdesmit pieci euro)” ar skaitli un vārdiem “4204,40 EUR (četri tūkstoši divi simti
četri euro un 40 centi)”.
2. Aizstāt Lēmuma 3.punktā skaitli un vārdus “627,76 EUR (seši simti divdesmit septiņi
euro un 76 centi)” ar skaitli un vārdiem “1077,16 EUR (viens tūkstotis septiņdesmit
septiņi euro un 16 centi)” un skaitli un vārdus “280,29 EUR (divi simti astoņdesmit
euro un 29 centi)” ar skaitli un vārdiem “729,69 EUR (septiņi simti divdesmit deviņi
euro un 69 centi)”.
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LĒMUMS Nr.78
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ALŪKSNES NOVADA DOMES

ks
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Par Alūksnes muzeja direktoru

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu,

.a

lu

1. Iecelt par Alūksnes muzeja direktoru (uz Maritas OLDERES grūtniecības un
dzemdību atvaļinājuma un tam sekojošā bērna kopšanas atvaļinājuma laiku) Ilzi
LIPSTOKU, personas kods, [..].
2. Uzdot Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektoram organizēt Alūksnes muzeja
materiālo vērtību nodošanu Ilzei LIPSTOKAI.
3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

w

w
w

Domes priekšsēdētājs
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ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.79

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

.a

lu

Pamatojoties uz Alūksnes novada domes nolikuma Nr.3/2013 „Par Alūksnes novada
pašvaldības apbalvojumiem”, apstiprināts ar Alūksnes novada domes 28.03.2013. lēmumu
Nr.163(sēdes protokols Nr.5, 83.p.), 37. un 57.punktu, Alūksnes novada domes priekšsēdētāja
02.02.2015. rīkojumu Nr.ANP/1-6/15/35 „Par komisijas izveidošanu” un Pretendentu
pašvaldības apbalvojumam „Pagodinājums sportā” un „Pagodinājums kultūrā” izvērtēšanas
komisijas 04.02.2015. protokola 5., 6., 7.punktu:

w

w
w

1. Apbalvot par īpašiem sasniegumiem kultūrā ar Alūksnes novada pašvaldības apbalvojumu
„Pagodinājums kultūrā” un naudas balvu 200,00 EUR (divi simti euro):
1.1. Pededzes tautas nama vadītāju Tatjanu STEKLOVU, personas kods [..] - par
inovatīvu, radošu un nozīmīgu devumu Pededzes pagasta un Alūksnes novada kultūrvides
saglabāšanā un pilnveidošanā;
1.2. Alūksnes pilsētas Tautas nama deju kopu “Jukums” un “Olysta” vadītāju Agri
VEISMANI, personas kods [..] - par nozīmīgu ieguldījumu deju nozares attīstībā un
Alūksnes novada popularizēšanu Latvijā un pasaulē;
1.3. Alūksnes pilsētas Tautas nama skolotāju kora “Atzele” diriģentu Jāni BALTIŅU,
personas kods [..] - par nozīmīgu ieguldījumu koru nozares attīstībā un izciliem
sasniegumiem starptautiskajos konkursos;
1.4. Zeltiņu tautas nama vadītāju Gunitu PALEJU, personas kods [..] - par profesionalitāti
un nozīmīgu devumu jaunu kultūras tradīciju veidošanā Alūksnes novadā.

2. Apbalvot par īpašiem sasniegumiem kultūrā ar Alūksnes novada pašvaldības apbalvojumu
„Pagodinājums kultūrā” un naudas balvu 300,00 EUR (trīs simti euro):
2.1. Alūksnes pilsētas bibliotēkas bērnu literatūras nodaļas vadītāju Dzidru BAUERI,
personas kods [..] - par mūža ieguldījumu kultūrā;
2.2. Vēsturnieku un novadpētnieku Jāni LĪCI, personas kods [..] - par mūža ieguldījumu
kultūrā.

3. Apbalvot par īpašiem sasniegumiem sportā ar Alūksnes novada pašvaldības apbalvojumu
„Pagodinājums sportā” un naudas balvu 200,00 EUR (divi simti euro) brīvprātīgo treneri
Ēriku GROSU, personas kods [..] - par mērķtiecīgu un aktīvu līdzdalību veselīga dzīvesveida
un sportisko aktivitāšu organizēšanā un popularizēšanā Alūksnes novadā.

ks
ne

.lv

4. Apbalvot par īpašiem sasniegumiem sportā 2014.gadā ar Alūksnes novada pašvaldības
apbalvojumu „Pagodinājums sportā” un naudas balvu 300,00 EUR (trīs simti euro):
4.1. Biatlonistu Andreju RASTORGUJEVU, personas kods [..] - par augstiem
sasniegumiem biatlonā un Alūksnes novada popularizēšanu pasaulē;
4.2. Sportistu Oskaru MUIŽNIEKU, personas kods [..] - par atzīstamiem rezultātiem
biatlonā, slēpošanā, riteņbraukšanā un neatlaidību sportā;
4.3. Renāru SALAKU, personas kods [..], un Zigurdu KALNIŅU, personas kods [..] - par
augstiem sasniegumiem autosportā un Alūksnes atpazīstamības veicināšanu pasaulē;
4.4. Biedrību “Autosporta klubs “Alūksne””, reģistrācijas Nr.40008172578 - par
neatlaidību, entuziasmu un profesionālu darbu, organizējot autosporta sacensības Alūksnes
novadā;
4.5. Ilggadēju Liepnas vidusskolas sporta skolotāju Vilhelmu KUKLIČU, personas kods
[..] - par mūža ieguldījumu sportā.
5. Naudas balvas apmērs norādīts pirms nodokļu nomaksas.

w

w
w

.a

Domes priekšsēdētājs

lu

7. Naudas balva, atskaitot normatīvajos aktos noteiktos nodokļus, iemaksājama balvas
saņēmēja norādītajā kontā.
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ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.80

Par naudas balvu par izciliem sasniegumiem sportā

w

w
w
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Ņemot vērā Alūksnes pilsētas bērnu un jaunatnes sporta skolas direktores Līgas
TOMSONES 28.01.2015. iesniegumu, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 29.01.2015. ar
Nr.ANP/1-42/15/378, 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.apakšpunktu un 14.punktu:
1. piešķirt naudas balvu 70,00 EUR (septiņdesmit euro) džudistam Dairim
GOLUBEVAM, personas kods [..], par iegūto 1.vietu Latvijas jaunatnes
meistarsacīkstēs džudo 2015.gada 25.janvārī;
2. piešķirt naudas balvu 70,00 EUR (septiņdesmit euro) džudistam Rolandam
DOBELNIEKAM, personas kods [..], par iegūto 1.vietu Latvijas jaunatnes
meistarsacīkstēs džudo 2015.gada 25.janvārī;
3. piešķirt naudas balvu 50,00 EUR (piecdesmit euro) džudistam Elvim
KOPMANIM, personas kods [..], par iegūto 2.vietu Latvijas jaunatnes
meistarsacīkstēs džudo 2015.gada 25.janvārī;
4. piešķirt naudas balvu 30,00 EUR (trīsdesmit euro) džudistam Oskaram
BĒNIŅAM, personas kods [..], par iegūto 3.vietu Latvijas jaunatnes
meistarsacīkstēs džudo 2015.gada 25.janvārī.
Domes priekšsēdētājs
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Par nolikuma Nr.1/2015
„Alūksnes novada kultūras un kultūrizglītības iestāžu projektu konkurss” izdošanu
Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu, 21.panta
pirmās daļas 23.punktu,

w

w
w

.a

Domes priekšsēdētājs
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Apstiprināt nolikumu Nr.1/2015 „Alūksnes novada kultūras un kultūrizglītības iestāžu
projektu konkurss”.
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ALŪKSNES NOVADA DOMES
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Par noteikumu Nr.2/2015
,,Kārtība par naudas balvas, stipendijas un papildus finansējuma piešķiršanu Alūksnes
novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamiem un pedagogiem” izdošanu

lu

Pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu un
41.panta pirmās daļas 2.punktu, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 27.punktu, 55.panta
4.punktu,

.a

Apstiprināt noteikumus Nr.2/2015 „Kārtība par naudas balvas, stipendijas un papildus
finansējuma piešķiršanu Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamiem un
pedagogiem”.

w

w
w
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LĒMUMS Nr.83
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ALŪKSNES NOVADA DOMES
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Par izglītības iestāžu izdevumu noteikšanu pašvaldību savstarpējos norēķinos

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,

w

w
w

.a

lu

1. Apstiprināt viena skolēna izmaksas mēnesī par Alūksnes novada pašvaldības pamata un
vispārizglītojošo izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem:
1.1. Alūksnes pilsētas sākumskolā 33,39 EUR;
1.2. Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā 64,97 EUR;
1.3. Alūksnes novada vidusskolā 48,19 EUR;
1.4. Strautiņu pamatskolā 63,55 EUR;
1.5. Ilzenes pamatskolā 76,87 EUR;
1.6. Bejas pamatskolā 57,61 EUR;
1.7. Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskolā 67,21 EUR;
1.8. Jaunlaicenes pamatskolā 61,75 EUR;
1.9. Liepnas vidusskolā 101,12 EUR;
1.10. Malienas pamatskolā 55,01 EUR;
1.11. Mālupes pamatskolā 106,56 EUR;
1.12. Mārkalnes pamatskolā 80,91 EUR;
1.13. Pededzes pamatskolā 63,43 EUR;
1.14. Ziemeru pamatskolā 103,16 EUR;
saskaņā ar 1.pielikumu.
2. Apstiprināt viena audzēkņa izmaksas mēnesī par Alūksnes novada pašvaldības
pirmsskolas izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem:
2.1. Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādē „Sprīdītis” 129,92 EUR;
2.2. Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādē „Pienenīte” 128,67 EUR;
2.3. Alsviķu pirmsskolas izglītības iestādē „Saulīte” 184,35 EUR;
2.4. Jaunalūksnes pirmsskolas izglītības iestādē „Pūcīte” 170,18 EUR;
2.5. Strautiņu pirmsskolas izglītības iestādē „Zemenīte” 168,33 EUR;
saskaņā ar 2.pielikumu.

3. Apstiprināt viena skolēna izmaksas par Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas
internāta sniegtajiem pakalpojumiem (gultas vietu) 90,57 EUR mēnesī, saskaņā ar
3.pielikumu.
4. Atzīt par spēku zaudējušu Alūksnes novada domes 23.10.2014. lēmumu Nr.397 „Par
izglītības iestāžu izdevumu noteikšanu pašvaldību savstarpējos norēķinos” (sēdes
protokols Nr.19, 15.punkts).
5. Lēmumu piemērot no 01.01.2015.
A.DUKULIS

w

w
w
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Par sociālās aprūpes pakalpojuma institūcijā maksas noteikšanu

w

w
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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 sniegtajiem
pakalpojumiem” 13.punktu, Ministru kabineta 27.05.2003. noteikumu Nr.275 „Sociālās
aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā
pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta” 6.punktu,
1. Apstiprināt ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma
(turpmāk – Pakalpojums) izmaksu vienai personai Sociālās aprūpes centrā „Alūksne”
459,34 EUR (četri simti piecdesmit deviņi euro un 34 centi) mēnesī (Pielikumā:
Sociālās aprūpes centra “Alūksne” pamatbudžeta iestādes uzturēšanas izmaksu tāme
vienai personai)
2. Noteikt pašvaldībām savstarpējos norēķinus par Pakalpojumu Sociālās aprūpes centrā
„Alūksne” mēnesī – starpību starp noteikto vienas personas mēneša Pakalpojuma
izmaksu un 90% no personas pensijas, piemaksas pie pensijas vai sociālā
nodrošinājuma pabalsta līdz pilnai šī lēmuma 1.punktā noteiktās maksas segšanai.
3. Ja ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas klients, kura
deklarētā dzīvesvieta Pakalpojuma piešķiršanas brīdī ir Alūksnes novadā, no savas
pensijas, piemaksas pie pensijas vai sociālā nodrošinājuma pabalsta nesedz pilnu
mēneša Pakalpojuma izmaksu, tad klients vai tā apgādnieks (apgādnieki) maksā
mēnesī Pakalpojuma maksu līdz 106,72 EUR (viens simts seši euro un 72 centi)
mēnesī, piemērojot normatīvajos aktos un pašvaldības saistošajos noteikumos
paredzētos atvieglojumus.
4. Lēmums stājas spēkā 2015.gada 1.martā.
5. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu Alūksnes novada domes
23.01.2014. lēmumu Nr.11 (sēdes protokols Nr.1, 11.punkts) „Par Sociālās aprūpes
pakalpojuma institūcijā maksas noteikšanu”.
Domes priekšsēdētājs
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LĒMUMS Nr.85
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Par amatpersonu, kas realizē dzīvesvietas deklarēšanas iestādes funkcijas
Alūksnes novada pašvaldībā, iecelšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, Pārejas
noteikumu 1.punktu, Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 7.panta pirmo daļu,

lu

1. Iecelt par amatpersonu, kas realizē dzīvesvietas deklarēšanas iestādes funkcijas:
Mārkalnes pagasta pārvaldē – sekretāri-lietvedi Maretu ESTAMIROVU, personas
kods [..].

.a

2. Pārtraukt dzīvesvietas deklarēšanas iestādes funkciju
SILIRAVAI, personas kods [..], Mārkalnes pagasta pārvaldē.

realizēšanu:

Zinaidai

w
w

3. Iecelt par amatpersonu, kas realizē dzīvesvietas deklarēšanas iestādes funkcijas:
Alsviķu pagasta pārvaldē – sekretāri-lietvedi Zinaidu SILIRAVU, personas kods [..].
realizēšanu:

Olgai

w

4. Pārtraukt dzīvesvietas deklarēšanas iestādes funkciju
ČUDARKINAI, personas kods [..], Alsviķu pagasta pārvaldē.

Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu.
Domes priekšsēdētājs

A.DUKULIS

Lēmuma projekts satur ierobežotas
pieejamības informāciju
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ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.86

Par grozījumiem Alūksnes novada domes 18.12.2014. lēmumā Nr.468 „Par amata vietu
un amatpersonu un darbinieku atlīdzības apstiprināšanu”

lu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Alūksnes
novada domes 28.11.2013. noteikumu Nr.3/2013 „Par atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”
5.10.punktu un Alūksnes novada domes 09.02.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.4/2015
„Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2015.gadam”,

w

w
w

.a

1.Izdarīt grozījumus Alūksnes novada domes 18.12.2014. lēmumā Nr.468 „Par amata vietu un
amatpersonu un darbinieku atlīdzību apstiprināšanu”, izsakot šādus lēmuma pielikumus jaunā
redakcijā ar 01.03.2015.:
1. Alūksnes novada pašvaldības Administrācija,
2. Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļa,
3. Alūksnes novada pašvaldības policija,
4. Alūksnes novada bāriņtiesa,
5. Būvvalde,
6. Alsviķu pagasta pārvalde,
7. Annas pagasta pārvalde,
8. Ilzenes pagasta pārvalde,
9. Jaunalūksnes pagasta pārvalde,
10. Jaunannas pagasta pārvalde,
11. Jaunlaicenes pagasta pārvalde,
12. Kalncempju pagasta pārvalde,
13. Liepnas pagasta pārvalde,
14. Malienas pagasta pārvalde,
15. Mālupes pagasta pārvalde,
16. Mārkalnes pagasta pārvalde,
17. Pededzes pagasta pārvalde,
18. Veclaicenes pagasta pārvalde,
19. Zeltiņu pagasta pārvalde,
20. Ziemera pagasta pārvalde,

w
w
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21. Pašvaldības aģentūra „SPODRA”,
22. Pašvaldības aģentūra „ALJA”,
23. Alūksnes pilsētas bibliotēka,
24. Alūksnes muzejs,
25. Jaunlaicenes muižas muzejs,
26. Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzejs,
27. Alūksnes pilsētas Tautas nams,
28. Alūksnes pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde „PIENENĪTE”,
29. Alūksnes pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde „SPRĪDĪTIS”,
30. Alūksnes pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde „CĀLIS”,
31. Alsviķu pirmsskolas izglītības iestāde „SAULĪTE”,
32. Strautiņu pirmsskolas izglītības iestāde „ZEMENĪTE”,
33. Jaunalūksnes pirmsskolas izglītības iestāde „PŪCĪTE”,
34. Malienas pirmsskolas izglītības iestāde „MAZPUTNIŅŠ”,
35. Alūksnes pilsētas sākumskola,
36. Alūksnes novada vidusskola,
37. Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija,
38. Strautiņu pamatskola,
39. Ilzenes pamatskola,
40. Bejas pamatskola,
41. Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskola,
42. Jaunlaicenes pamatskola,
43. Liepnas vidusskola,
44. Malienas pamatskola,
45. Mālupes pamatskola,
46. Mārkalnes pamatskola,
47. Pededzes pamatskola,
48. Ziemeru pamatskola,
49. Liepnas internātpamatskola,
50. Alūksnes Mākslas skola,
51. Alūksnes Mūzikas skola,
52. Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skola,
53. Alūksnes bērnu un jauniešu centrs,
54. Izglītības pārvalde,
55. Sociālās aprūpes centrs „ALŪKSNE”,
56. Alūksnes novada Sociālais dienests.

w

2. Izskatot Alūksnes pilsētas Tautas nama 17.02.2015. iesniegumu Nr.ATN/1-13/15/7 “Par
izmaiņām Alūksnes pilsētas Tautas nama darbinieku amatu sarakstā”, kas reģistrēts
Alūksnes novada pašvaldībā 17.02.2015. ar Nr.ANP/1-42/15/683, izdarīt grozījumus
Alūksnes novada domes 18.12.2014. lēmumā Nr.468 „Par amata vietu un amatpersonu un
darbinieku atlīdzību apstiprināšanu”, izsakot lēmuma 27.pielikumu jaunā redakcijā ar
01.07.2015.
Domes priekšsēdētājs
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ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.87

Par atteikumu izīrēt pašvaldības dzīvokli
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w
w
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Satur ierobežotas pieejamības informāciju (personas kods, ziņas par personas privāto dzīvi)
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ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.88

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvoklim [..], Jaunlaicenē, Jaunlaicenes
pagastā, Alūksnes novadā

w

w
w

.a

lu
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Par Strautiņu pirmsskolas izglītības iestādes ,,,Zemenīte” likvidāciju, pievienojot
Strautiņu pamatskolai

lu

Lai 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 8.punktu, Valsts
pārvaldes iekārtas likuma 15.panta ceturtās daļas 1.punktu, 30.panta otro daļu, Izglītības
likuma 17.panta trešās daļas 1.punktu, 23.panta otro un piekto daļu, un ņemot vērā Izglītības,
kultūras un sporta jautājumu komitejas 25.02.2015. lēmumu, protokols Nr.3, 1.punkts,

w
w
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1. Likvidēt Alūksnes novada pašvaldības iestādi ,,Strautiņu pirmsskolas izglītības iestāde
,,Zemenīte”” (reģistrēta kā struktūrvienība Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu maksātāju
reģistrā ar kodu 90009480413 un Izglītības iestāžu reģistrā ar Nr.4401901482),
pievienojot to Alūksnes novada pašvaldības iestādei ,,Strautiņu pamatskola” (reģistrēta kā
struktūrvienība Valsts ieņēmumu dienesta maksātāju reģistrā ar kodu 90009480381 un
Izglītības iestāžu reģistrā ar Nr.4412900906).
2. Šī lēmuma 1.punktā minēto likvidāciju pabeigt līdz 2015.gada 26.augustam.

w

3. Noteikt, ka Strautiņu pamatskola ir Strautiņu pirmsskolas izglītības iestādes ,,Zemenīte”
funkciju, tiesību, saistību, mantas, finanšu līdzekļu, dokumentu un arhīva pārvaldības
pārņēmēja.
4. Izglītības pārvaldei nodrošināt lēmuma izpildi.
Domes priekšsēdētājs
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