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DĀRZA IELĀ 11, ALŪKSNĒ, ALŪKSNES NOVADĀ, LV – 4301, TĀLRUNIS 64381496, FAKSS 64381150, 

E-PASTS: dome@aluksne.lv 
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Alūksnē 

2018. gada 20. decembrī                                                sēdes protokols Nr. 18, 2. p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr. 445 

 

Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Seda 2” – 9, Liepnā, Liepnas 

pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu 

 

Izskatot pašvaldības dzīvokļa īpašuma “Seda 2” – 9, Liepnā, Liepnas pagastā, Alūksnes 

novadā, īrnieka atsavināšanas ierosinājumu, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 

28.11.2018. ar Nr. ANP/1-24/18/1313, 

 pamatojoties uz Civillikuma 927. pantu, likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās 

daļas 17. punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3. panta pirmās daļas 

2. punktu un otro daļu, 4. panta ceturtās daļas 5. punktu, 5. panta pirmo un piekto daļu, 8. panta 

trešo daļu, 37. panta pirmās daļas 4. punktu, 45. panta ceturto daļu, 

ņemot vērā Alūksnes novada bāriņtiesas apliecinātu 16.11.2018. vienošanos Nr. 164, 

  

1. Sagatavot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu – dzīvokli -

“Seda 2” – 9, Liepnā, Liepnas pagastā, Alūksnes novadā ar kopējo platību 72 m² un ar 

to saistītām kopīpašuma 720/7779 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un 

zemes.  
 

2. Piekrist, ka atsavināšanas izdevumus, saistītus ar dzīvokļa īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā uz Alūksnes novada pašvaldības vārda, novērtēšanu un 

atsavināšanas procesa veikšanu, sedz dzīvokļa īrnieks. Pēc dzīvokļa atsavināšanas 

procesa pabeigšanas, atsavināšanas izdevumus iekļaut dzīvokļa pirkuma līgumā 

noteiktajā cenā.  

 

3. Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības īpašumu “Seda 2” – 9, Liepnā, 

Liepnas pagastā, Alūksnes novadā, pārdodot par brīvu cenu dzīvokļa īrniekam.  

 

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

atsavināšanas komisijai. 
 

 Domes priekšsēdētājs               A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr. 446 

 

Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Vītolu ielā 4 – 1, Alūksnē, 

Alūksnes novadā atsavināšanu 

 

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību “ALŪKSNES NAMI” 18.12.2017. 

iesniegumu Nr. 1-9/717 “Par dzīvokli Vītolu 4, Alūksnē”, kas saņemts un reģistrēts Alūksnes 

novada pašvaldībā 18.12.2017. ar Nr. ANP/1-42/17/5363, 

secinot to, ka nepieciešamie izdevumi, lai savestu dzīvošanai kārtībā dzīvokli Vītolu 

ielā 4 – 1, Alūksnē, Alūksnes novadā, bet vēlāk arī administrēšanas un uzturēšanas izdevumi, 

nav samērojami ar īpašuma faktisko vērtību un izmantošanas iespējām, 

pamatojoties uz 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,  

 

1. Atzīt, ka Alūksnes novada pašvaldības dzīvoklis Vītolu ielā 4 – 1, Alūksnē, 

Alūksnes novadā nav derīgs dzīvošanai. 

 

2. Sagatavot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu –

dzīvokli - Vītolu ielā 4 – 1, Alūksnē, Alūksnes novadā ar kopējo platību 44,3m² un 

ar to saistītām kopīpašuma 443/609 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un 

palīgēkas. 

 

3. Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības īpašumu Vītolu ielā 4 – 1, 

Alūksnē, Alūksnes novadā.  

 

4. Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē. 

 

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

atsavināšanas komisijai. 
 
 

Domes priekšsēdētājs                          A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  
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Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Bērzulejas” - 16, Mārkalnē, 

Mārkalnes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu 

 

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību “ALŪKSNES NAMI” 05.09.2018. 

iesniegumu Nr.1-9/845 “Par dzīvokli Bērzulejās 16, Mārkalnē, Alūksnes novadā”, kas saņemts 

un reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 05.09.2018. ar Nr. ANP/1-42/18/3415, 

secinot to, ka nepieciešamie izdevumi, lai savestu dzīvošanai kārtībā dzīvokli 

“Bērzulejas” - 16, Mārkalnē, Mārkalnes pagastā, Alūksnes novadā, bet vēlāk arī 

administrēšanas un uzturēšanas izdevumi, nav samērojami ar īpašuma faktisko vērtību un 

izmantošanas iespējām, 

pamatojoties uz 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,  

 

1. Atzīt, ka Alūksnes novada pašvaldības dzīvoklis „Bērzulejas” – 16, Mārkalnē, 

Mārkalnes pagastā, Alūksnes novadā nav derīgs dzīvošanai. 
 

2. Sagatavot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu – dzīvokli - 

„Bērzulejas” - 16, Mārkalnē, Mārkalnes pagastā, Alūksnes novadā ar kopējo platību 

47,4 m² un ar to saistītām kopīpašuma 474/8586 domājamām daļām no daudzdzīvokļu 

mājas un zemes. 
 

3. Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības īpašumu „Bērzulejas” – 16, 

Mārkalnē, Mārkalnes pagastā, Alūksnes novadā.  

 

4. Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē. 

 

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

atsavināšanas komisijai. 
 
 

 Domes priekšsēdētājs                 A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr. 448 

 

Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Pīlādži” - 3, Mālupē, Mālupes 

pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu 

 

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību “ALŪKSNES NAMI” 11.10.2018. 

iesniegumu Nr. 1-9/909 “Par dzīvokļu atsavināšanu”, kas saņemts un reģistrēts Alūksnes 

novada pašvaldībā 11.10.2018. ar Nr. ANP/1-42/18/3955, 

pamatojoties uz 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,  

 

1. Sagatavot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu – dzīvokli  –

„Pīlādži” - 3, Mālupē, Mālupes pagastā, Alūksnes novadā ar kopējo platību 86,5 m² un 

ar to saistītām kopīpašuma 865/18699 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un 

zemes. 
 

2. Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības īpašumu „Pīlādži” – 3, Mālupē, 

Mālupes pagastā, Alūksnes novadā.  

 

3. Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē. 

 

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

atsavināšanas komisijai. 
 
 

Domes priekšsēdētājs                          A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr. 449 

 

Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Pīlādži” - 9, Mālupē, Mālupes 

pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu 

 

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību “ALŪKSNES NAMI” 11.10.2018. 

iesniegumu Nr. 1-9/909 “Par dzīvokļu atsavināšanu”, kas saņemts un reģistrēts Alūksnes 

novada pašvaldībā 11.10.2018. ar Nr. ANP/1-42/18/3955, 

pamatojoties uz 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,  

 

1. Sagatavot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu – dzīvokli – 

„Pīlādži” - 9, Mālupē, Mālupes pagastā, Alūksnes novadā ar kopējo platību 86,9m² un 

ar to saistītām kopīpašuma 869/18699 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un 

zemes. 
 

2. Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības īpašumu „Pīlādži” – 9, Mālupē, 

Mālupes pagastā, Alūksnes novadā.  

 

3. Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē. 

 

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

atsavināšanas komisijai. 
 
 

Domes priekšsēdētājs                             A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr. 450 

 

Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Saulstari”, Mārkalnē, 

Mārkalnes pagastā, Alūksnes novadā nojaukšanu 

 

 Nekustamais īpašums “Saulstari”, Mārkalnē, Mārkalnes pagastā, Alūksnes novadā, 

kadastra apzīmējums 3676 005 0064 002, sastāv no 18 (astoņpadsmit) dzīvokļu dzīvojamās 

mājas, un atrodas Alūksnes novada pašvaldības tiesiskajā valdījumā. Zeme zem ēkas pieder 

fiziskai personai.   

 Uz šo brīdi, ieskatoties Valsts zemes dienesta kadastra datu bāzē, īpašuma kadastrālā 

vērtība ir 18 525 EUR, pēc pašvaldības Grāmatvedības datiem būves bilances vērtība ir 

0,00 EUR. 

 Pieņemot lēmumu, novada dome ņem vērā Alūksnes novada pašvaldības būvinženiera 

10.12.2018. daudzdzīvokļu dzīvojamo māju “Saulstari” un “Irbenāji”, Mārkalnē, Mārkalnes 

pagastā, Alūksnes novadā apsekošanas atzinumu Nr. PBA/2018/16, Tautsaimniecības 

komitejas 18.12.2017. lēmumu (protokols Nr. 11, 9.p.) un Finanšu komitejas 21.12.2017. 

lēmumu (protokols Nr. 14, 29.p.).   

 

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

daļas 3.punktu, 15.panta pirmās daļas 2.punktu,  

 

1. Nojaukt Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu – trīs stāvu daudzdzīvokļu 

dzīvojamo māju “Saulstari”, Mārkalnē, Mārkalnes pagastā, Alūksnes novadā, kadastra 

apzīmējums 3676 005 0064 002. 
 

2. Uzdot Īpašumu nodaļai sagatavot dokumentus būvju nojaukšanai, un informēt Finanšu 

komiteju par nepieciešamo finansējumu. 

 
 

Domes priekšsēdētājs                           A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr. 451 

 

Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Irbenāji”, Mārkalnē, Mārkalnes 

pagastā, Alūksnes novadā nojaukšanu 

 

 Nekustamais īpašums “Irbenāji”, Mārkalnē, Mārkalnes pagastā, Alūksnes novadā, 

kadastra apzīmējums 3676 005 0064 001, sastāv no 18 (astoņpadsmit) dzīvokļu dzīvojamās 

mājas, un atrodas Alūksnes novada pašvaldības tiesiskajā valdījumā. Zeme zem ēkas pieder 

fiziskai personai.   

 Uz šo brīdi, ieskatoties Valsts zemes dienesta kadastra datu bāzē, īpašuma kadastrālā 

vērtība ir 18 525 EUR, pēc pašvaldības Grāmatvedības datiem būves bilances vērtība ir 

0,00 EUR. 

 Pieņemot lēmumu, novada dome ņem vērā Alūksnes novada pašvaldības būvinženiera 

10.12.2018. daudzdzīvokļu dzīvojamo māju “Saulstari” un “Irbenāji”, Mārkalnē, Mārkalnes 

pagastā, Alūksnes novadā apsekošanas atzinumu Nr. PBA/2018/16, Tautsaimniecības 

komitejas 18.12.2017. lēmumu (protokols Nr. 11, 9.p.) un Finanšu komitejas 21.12.2017. 

lēmumu (protokols Nr. 14, 29.p.). 

   

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

otrās daļas 3. punktu, 15. panta pirmās daļas 2. punktu,  

 

1. Nojaukt Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu – trīs stāvu daudzdzīvokļu 

dzīvojamo māju “Irbenāji”, Mārkalnē, Mārkalnes pagastā, Alūksnes novadā, kadastra 

apzīmējums 3676 005 0064 001. 
 

2. Uzdot Īpašumu nodaļai sagatavot dokumentus būvju nojaukšanai, un informēt Finanšu 

komiteju par nepieciešamo finansējumu. 

 
 

Domes priekšsēdētājs                 A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr. 452 

 
Par zemes Alūksnē, Alūksnes novadā nodošanu bezatlīdzības lietošanā  

 

Ņemot vērā vienošanos par sadarbību ārējā ūdensvada, stāvvietas izbūves un ielu 

pārbūves projektu īstenošanā, kas noslēgta starp Aizsardzības ministriju un Alūksnes novada 

pašvaldību, turpmāk – vienošanās, novada dome konstatē, ka: 

 saskaņā ar vienošanos Alūksnes novada pašvaldība ir izbūvējusi stāvvietu uz 

pašvaldības nekustamo īpašumu, zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 3601 037 5822, 

3601 037 5916, daļām 203 m² platībā, kuru Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkuma 

centrs izmanto Nacionālo bruņoto spēku Kājnieku skolas bāzes stāvvietas nodrošināšanai, 

ekspluatē to, kā arī nodrošina uzturēšanu un apsaimniekošanu, 

pamatojoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 

novēršanas likuma 5. panta ceturto daļu, 

1. Nodot Aizsardzības ministrijai Nacionālo bruņoto spēku Kājnieku skolas bāzes stāvvietas 

nodrošināšanai bezatlīdzības lietošanā uz 10 (desmit) gadiem Alūksnes novada pašvaldības 

nekustamo īpašumu – zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 3601 037 5822 un 3601 

037 5916 - daļu 203 m2 kopplatībā saskaņā ar pielikumā pievienoto zemes vienību daļu 

robežu shēmu. 

2. Bezatlīdzības lietošanā nododamā nekustamā īpašuma stāvokli fiksēt nodošanas un 

pieņemšanas aktā.  

3. Noteikt, ka nekustamā īpašuma bezatlīdzības lietošanas tiesība izbeidzas pirms termiņa, ja 

nekustamais īpašums netiek izmantots atbilstoši lēmumā noteiktajam mērķim, vai netiek 

pienācīgi uzturēts. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                       A. DUKULIS 
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http://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2018/28.12/Pielikums_lēmumam_par_zemes_nodosanu_bezatlidzibas.pdf
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2018. gada 20. decembrī                                              sēdes protokols Nr. 18, 10. p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr. 453 

 
Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu smilts – grants un 

smilts atradnei “Skujenieki”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā 

 

Alūksnes novada pašvaldībā 16.10.2018. saņemts iesniegums (reģistrēts ar Nr. ANP/1-

40/18/4075) par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu smilts-grants un 

smilts atradnei “Skujenieki”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā. Iesniedzējs – sabiedrība ar 

ierobežotu atbildību “SAIMNIECĪBA NĀKOTNE”, vienotais reģistrācijas numurs 

44103099046, juridiskā adrese “Bambāļi”, Jaunlaicenes pagasts, Alūksnes novads. Izskatot 

iesniegumu un tā pielikumus, konstatēts: 

1. Smilts-grants un smilts atradne “Skujenieki” atrodas nekustamā īpašuma 

“Skujenieki-1” (kadastra numurs 3642 002 0012) zemes vienībā ar kadastra 

apzīmējumu 3642 002 0012, nekustamā īpašuma “Jugliņas” (kadastra numurs 

3642 002 0237) zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 3642 002 0215, 

nekustamā īpašuma “Skujenieki-2” (kadastra numurs 3642 002 0146) zemes 

vienībā ar kadastra apzīmējumu 3642 002 0146 un nekustamā īpašuma 

“Avotkalni” (kadastra numurs 3642 002 0236) zemes vienībā ar kadastra 

apzīmējumu 3642 002 0229, kas atrodas sabiedrības ar ierobežotu atbildību 

“SAIMNIECĪBA NĀKOTNE” īpašumā. 

2. Ir saņemta Valsts vides dienesta derīgo izrakteņu atradnes pases kopija, sastādīta 

2016. gada 18. oktobrī, derīgo izrakteņu ieguves limita kopija, sastādīts 

2018. gada 12. jūlijā, kā arī 2018. gada 16. augusta lēmums Nr. MA18VL0071 

“Par izmaiņām 2017. gada 2. maija izsniegtajos tehniskajos noteikumos 

Nr. MA18TN0093 (ar 2017. gada 17. augusta grozījumiem 

Nr. MA17VL0091)”. 

3. Ir sniegta informācija par darbu veikšanai paredzēto tehnisko nodrošinājumu 

smilts-grants un smilts atradnē “Skujenieki”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā. 

4. Atradnei 2016. gadā ir veikta ģeoloģiskā izpēte un tās detalitāte atbilst A 

kategorijas derīgo izrakteņu krājumiem.  

5. Alūksnes novada pašvaldībā 07.11.2018.  ir saņemta Nacionālā kultūras 

mantojuma pārvaldes 07.11.2018. uzziņa Nr. 06-04/5637 (reģistrēta ar 

Nr. ANP/1-35/18/4429) par kultūras pieminekļu aizsardzības prasībām derīgo 

izrakteņu ieguvei smilts-grants un smilts atradnē “Skujenieki”, Alsviķu pagastā, 
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Alūksnes novadā, kurā Nacionāla kultūras mantojuma pārvalde pieļauj derīgo 

izrakteņu ieguvi. 

6. Saskaņā ar  Valsts vides dienesta  izsniegto derīgo izrakteņu ieguves limitu, 

derīgo izrakteņu atradnes “Skujenieki” licences laukumos drīkst iegūt 

23,54 tūkst. m³ smilts-grants un 209,77 tūkst. m³ smilts. 

 

 Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 11. punktu, likuma 

„Par zemes dzīlēm” 4. panta piektās daļas 1. punktu, Ministru kabineta 2011. gada 6. septembra 

noteikumu Nr.696 „Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu 

ieguves atļauju izsniegšanas kārtība” 26., 27., 32. un 33. punktu,  

 

1. Izsniegt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “SAIMNIECĪBA NĀKOTNE”, 

vienotais reģistrācijas numurs 44103099046, juridiskā adrese “Bambāļi”, 

Jaunlaicenes pagasts, Alūksnes novads, bieži sastopamo derīgo izrakteņu 

ieguves atļauju Nr. 4/2018 smilts – grants un smilts ieguvei smilts – grants un 

smilts atradnē „Skujenieki”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā, kas atrodas 

zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem 3642 002 0012, 3642 002 0215, 

3642 002 0146 un 3642 002 0229. 

2. Noteikt atļaujas derīguma termiņu līdz Valsts vides dienesta izsniegtā derīgo 

izrakteņu limitā norādītajam termiņam – 2040. gada 17. oktobrim. 

3. Apstiprināt bieži sastopamo derīgo izrakteņu atļauju Nr.4/2018 (pielikumā) un 

tās pielikumus: 1.pielikums - „Zemes dzīļu izmantošanas nosacījumi”, 

2.pielikums  - „Smilts-grants un smilts atradnes „Skujenieki” derīgo izrakteņu 

ieguves atļaujas laukuma izvietojuma plāns” un “Derīgo izrakteņu ieguves 

atļaujas laukums robežpunktu koordinātas LKS-92 sistēmā”, 3.pielikums - 

„Derīgo izrakteņu ieguves limita kopija”. 

4. Līdz ar šīs atļaujas izdošanu, tiek anulēta 2017. gada 28. septembra Bieži 

sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauja Nr. 1/2017. 

5. Atļauju izsniegt pēc maksājuma uzdevuma saņemšanas no iesniedzēja par valsts 

nodevas 142,29 euro samaksas pašvaldības budžetā. 

 

Lēmums ir pārsūdzams Valmieras tiesu namā Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, 

LV- 4201, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

Domes priekšsēdētājs               A.DUKULIS 
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Par nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksu dzēšanu 

 

 Alūksnes novada pašvaldība saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 20. panta 

3. punktu veic Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgo nodokļu administrēšanu. 

Veicot kreditoru inventarizāciju tika konstatēts, ka nekustamā īpašuma administrēšanas 

programmā NINO ir izveidojušās nekustamā īpašuma nodokļu pārmaksas.  

Pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.1 panta 2. punktu - pašvaldību 

budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksas dzēš attiecīgās pašvaldības, ja 

nodokļu maksātājs ir likvidēts un izslēgts no nodokļu maksātāju reģistra vai triju gadu laikā no 

konkrētā nodokļa likumā noteiktā maksāšanas termiņa nav pieprasījis pārmaksātās nodokļa 

summas atmaksu vai novirzīšanu kārtējo vai nokavēto nodokļu maksājumu segšanai. 

Atbilstoši Civillikuma 1910. pantam - ar noilguma termiņa notecējumu izbeidzas nevien 

prasības tiesība, bet arī pati saistību tiesība. Tādēļ noilgušu prasījumu nevar izlietot arī kā 

ierunu, piemēram, ieskaitam. 

Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktam - Dome var 

izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var: pieņemt 

lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos. 

Ņemot vērā faktu, ka nodokļu maksātāji trīs gadu laikā nav pašvaldībai pieprasījuši 

pārmaksātās nodokļu summas atmaksu vai novirzīšanu kārtējo vai nokavēto nodokļu 

maksājumu segšanai, nodokļu pārmaksas 2459,83 EUR ir jādzēš. 

Pamatojoties uz iepriekš minēto un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 16. panta 

pirmās daļas 10. punktu, 20. panta 3. punktu, 251. pantu, Civillikuma 1910. pantu un likuma 

„Par pašvaldībām” 21. panta 27. punktu,  
 

1. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksas kopsummā 2459,83 EUR (divi  tūkstoši 

četri simti piecdesmit deviņi euro 83 centi), saskaņā ar klāt pievienoto pielikumu uz 7 

lapām.  

2. Lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā. 

3. Publicēt pašvaldības interneta vietnē: www.aluksne.lv informāciju par nodokļu 

pārmaksu dzēšanu. 

 

 

Domes priekšsēdētājs               A.DUKULIS 
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Par vēlēšanu iecirkņa Nr. 293 Alūksnes pilsētā atrašanā vietas noteikšanu  

 

Ņemot vērā Alūksnes novada pašvaldības administratīvās ēkas Dārza ielā 11, Alūksnē, 

Alūksnes novadā pārbūves darbus, kā rezultātā ēkas Lielā zāle, kurā reģistrēts vēlēšanu 

iecirknis Nr. 293, apmeklētājiem ilgstoši nav pieejama, līdz ar ko – maināma šī vēlēšanu 

iecirkņa atrašanās vieta. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. 

punktu un Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 

1. panta trešo daļu, 

 

1. Ieteikt Centrālajai vēlēšanu komisijai apstiprināt vēlēšanu iecirkņa Nr. 293 atrašanās 

vietu Alūksnes Kultūras centra Mazajā zālē Brūža ielā 7, Alūksnē, Alūksnes novadā.  

2. Lēmumu nosūtīt Centrālajai vēlēšanu komisijai. 

3. Paziņojums par vēlēšanu iecirkņa Nr. 293 atrašanās vietu, pēc lēmuma 

apstiprinājuma Centrālajā vēlēšanu komisijā, publicējams Alūksnes novada 

pašvaldības laikrakstā „Alūksnes Novada Vēstis”, Alūksnes novada pašvaldības 

mājas lapā internetā – www.aluksne.lv un izliekams Alūksnes novada domes 

informācijas sniegšanas vietā – Alūksnes novada pašvaldības ēkā. 

4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu. 
 

Domes priekšsēdētājs               A.DUKULIS 
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Par grozījumu Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes nolikumā 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 8. punktu, 

 

Izdarīt grozījumu Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes nolikumā Nr. 16/2018 

(apstiprināts ar Alūksnes novada domes 22.03.2018. lēmuma Nr. 90 (sēdes protokols Nr. 4, 

17.p.) 3.punktu), papildinot ar 10.4.1 apakšpunktu šādā redakcijā:  

 

“10.4.1 sadarbībā ar Izglītības pārvaldi izskata jautājumus par bērna, par kuru Alūksnes 

novada bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par ārpusģimenes aprūpi, izglītošanas un uzturēšanās 

izglītības iestādē izdevumu segšanu.” 
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Par   Liepnas vidusskolas reorganizāciju 

 

 Lai izveidotu optimālu un kvalitatīvu izglītības iestāžu institucionālo tīklu Alūksnes 

novadā un nodrošinātu resursu racionālu un efektīvu izmantošanu,  

 ņemot vērā Liepnas vidusskolas 2018. gada 29. novembra vēstuli 

Nr. LVSK/1.11/18/133 ,,Par Liepnas vidusskolas reorganizāciju par Liepnas pamatskolu”, 

reģistrēta Alūksnes novada pašvaldībā 29.11.2018. ar Nr. ANP/1-42/18/4721, 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 8. punktu,  Izglītības 

likuma 23. panta otro daļu, Vispārējās izglītības likuma 7. panta otro daļu un 29. panta pirmās 

daļas 2. punktu, un ņemot vērā Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 05.12.2018. lēmumu, 

protokols Nr. 10, 2. punkts, 

1. Reorganizēt Alūksnes novada pašvaldības iestādi ,,Liepnas vidusskola” (reģistrēta kā 

struktūrvienība Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu maksātāju reģistrā ar kodu 

90009480061 un Izglītības iestāžu reģistrā ar Nr.4413900902), par Alūksnes novada 

pašvaldības iestādi ,,Liepnas pamatskola” ar 2019. gada 1. augustu. 

 

2. Izglītības pārvaldei nodrošināt lēmuma izpildi. 
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Par  darba tiesisko attiecību izbeigšanu  ar  Gunti KOZILĀNU 

 

 Izskatot Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “SPODRA” direktora Gunta 

KOZILĀNA iesniegumu par atbrīvošanu no Alūksnes novada pašvaldības aģentūras 

“SPODRA” direktora amata, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 27.11.2018. ar Nr. ANP/1-

42/18/4670, 

 

 pamatojoties uz likuma  ,,Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas  9. punktu, Darba 

likuma 100. panta pirmo daļu, 

 

Izbeigt darba tiesiskās attiecības ar Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “SPODRA” 

direktoru Gunti KOZILĀNU. 
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Par dāvanu un dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanas un pārzināšanas kārtību 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 19. punktu,  

Izdot noteikumus Nr. 7/2018 “Par dāvanu un dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanas un 

pārzināšanas kārtību”. 
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Par  ar papildu atlīdzību saistīto pasākumu ierobežojumiem 2019. gadā 

 

Pamatojoties uz  likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, Valsts un 

pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3. panta ceturtās daļas 

8. punktu,  Alūksnes novada domes 28.11.2013. noteikumu Nr. 3/2013 „Par atlīdzību Alūksnes 

novada pašvaldībā” 1.4., 1.6. punktu, 

 

Noteikt Alūksnes novada domes 28.11.2013. noteikumu Nr. 3/2013 „Par atlīdzību Alūksnes 

novada pašvaldībā” 9.4. punktā paredzēto sociālo garantiju ierobežojumu 2019. budžeta gadā 

šādā apmērā:  

2019. gadā izmaksāt pabalstu reizi kalendāra gadā, aizejot  ikgadējā apmaksātajā 

atvaļinājumā, ņemot vērā darba ieguldījuma un tā rezultātu novērtējumu 2018. gadā: 

-ja vērtēšanā iegūts A līmenis – 20% apmērā no mēnešalgas; 

-ja vērtēšanā iegūts B līmenis – 16% apmērā no mēnešalgas; 

-ja vērtēšanā iegūts C līmenis – 12% apmērā no mēnešalgas.  

 Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 

3. panta ceturtās daļas 8. punktu  atvaļinājuma pabalsts netiek pārcelts uz nākamo kalendāra 

gadu un izbeidzot darba tiesiskās attiecības tas netiek atlīdzināts. 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.461  

 

Par grozījumu Alūksnes novada domes 23.02.2017. lēmumā Nr. 34  

“Par projektu “Gaismas ceļš caur gadsimtiem” 

  

 Pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 15. panta 5. un 10. punktu, Ministru kabineta 

24.05.2016. noteikumiem Nr. 322 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 

prioritārā virziena “Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte” 5.5.1. specifiskā 

atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī 

attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” īstenošanas noteikumi”, Ministru kabineta 20.12.2016. 

rīkojumu Nr. 779 “Par 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu 

kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” projektu iesniegumu 

iesniedzēju saraksta apstiprināšanu”, Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. 

aktualizētā Rīcības plāna 2015.-2017. gadam 1.4. un 6.4. punktu un Investīciju plāna 2015.-

2018. gadam 71. un 72. punktu, 

Izdarīt grozījumu Alūksnes novada domes 23.02.2017. lēmumā Nr. 34 “Par projektu 

“Gaismas ceļš caur gadsimtiem” un izteikt lēmuma 2. punktu šādā redakcijā: 

,,2. Apstiprināt Alūksnes novada pašvaldības kopējās izmaksas projektā 

1 519 367,75 EUR (viens miljons pieci simti deviņpadsmit tūkstoši trīs simti sešdesmit 

septiņi euro 75 centi), no kurām Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums 750 000 

EUR (septiņi simti piecdesmit tūkstoši euro), valsts budžeta dotācija 39 705,89 EUR 

(trīsdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti pieci euro 89 centi)  un Alūksnes novada 

pašvaldības līdzfinansējums 729 661,86 EUR (septiņi simti divdesmit deviņi tūkstoši 

seši simti sešdesmit viens euro 86 centi).” 
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LĒMUMS Nr.462  

 

Par Alūksnes Mūzikas skolas maksas pakalpojumiem 

 

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

apakšpunktu, Izglītības likuma 12. panta 2.1 daļu,  Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52. panta 

pirmās daļas 12. punktu, Ministru kabineta 2013. gada 3. janvāra noteikumu Nr. 17 „Pievienotās 

vērtības nodokļa likuma normu piemērošanas kārtība un atsevišķas prasības pievienotās 

vērtības nodokļa maksāšanai un administrēšanai” 27. un 28. punktu, Alūksnes novada domes 

25.08.2011. saistošo noteikumu Nr. 23/2011 “Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Alūksnes 

novada pašvaldības profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestādēs” 3. punktu,   

 

1.  Apstiprināt Alūksnes Mūzikas skolas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi (pielikumā uz 

2 lapām). 

2. Noteikt, ka maksa par pakalpojumu iemaksājama Alūksnes novada pašvaldības kontā.  

3. Lēmums stājas spēkā 2019. gada 1. janvārī.  

4. Atzīt par spēku zaudējušu Alūksnes novada domes 2013. gada 24. oktobra lēmumu Nr.498 

„Par Alūksnes Mūzikas skolas maksas pakalpojumiem.” 
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LĒMUMS Nr.463  

 

Par dalības maksas apstiprināšanu 

        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 2013. gada 3. janvāra noteikumu Nr. 17 “Pievienotās vērtības nodokļa likuma normu 

piemērošanas kārtība un atsevišķas prasības pievienotās vērtības nodokļa maksāšanai un 

administrēšanai” 29.2. punktu, 

 

1. Apstiprināt dalības maksu  pasākumā  “Alūksnes novada vidusskolas 80 gadu jubilejas 

svinības un absolventu salidojums” 2019. gada 2. februārī vienai personai 2,00 EUR  

(maksa netiek aplikta ar pievienotās vērtības nodokli).  

 

2. Alūksnes novada vidusskolas  direktoram noteikt maksas iekasēšanas kārtību. 
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LĒMUMS Nr.464  

 

Par dalības maksas apstiprināšanu XIV Latvijas amatierteātru salidojumam 

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

apakšpunktu,  

1. Apstiprināt XIV Latvijas amatierteātru salidojuma, kas notiks no 2019. gada 

19. jūlija līdz 2019. gada 21. jūlijam Alūksnē, Alūksnes novadā, dalības maksu 

vienam amatierteātra kolektīvam – 50,00 EUR (piecdesmit euro) (maksa netiek 

aplikta ar pievienotās vērtības nodokli). 

2. Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektoram noteikt dalības maksas iekasēšanas 

kārtību. 
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LĒMUMS Nr.465  

 

Par dalības maksas apstiprināšanu tautas deju festivālam 

 “Latvju bērni danci veda” 

  

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

apakšpunktu,  

1. Apstiprināt tautas deju festivāla “Latvju bērni danci veda”, kas notiks 2019. gada 

25. maijā Alūksnē, Alūksnes novadā, dalības maksu kolektīva vienai grupai – 

35,00 EUR (trīsdesmit pieci euro) (maksa netiek aplikta ar pievienotās vērtības 

nodokli). 

2. Izglītības pārvaldes vadītājam noteikt dalības maksas iekasēšanas kārtību. 

Domes priekšsēdētājs                                        A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr.466  

 

Par līdzekļu piešķiršanu skolēnu pārvadājumiem 

 

Izskatot Jaunlaicenes pagasta pārvaldes 05.12.2018. iesniegumu Nr. JLPP/1-5/18/61 

“Par finansējuma piešķiršanu”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 05.12.2018. ar 

Nr. ANP/1-33/18/4801,  

ņemot vērā Alūksnes novada pašvaldības pienākumu nodrošināt drošu skolēnu 

pārvadājumu pakalpojumu un Alūksnes novada domes Finanšu komitejas 13.12.2018. lēmumu 

(sēdes protokols Nr.12, 19. punkts), 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu, 15. panta 

pirmās daļas 4. punktu, 21. panta pirmās daļas 2. un 23. punktu, likuma „Par pašvaldību 

budžetiem” 16. panta otro daļu un 30. pantu,  

 

1. Piešķirt finansējumu 805,00 EUR (astoņi simti piecu euro) apmērā Jaunlaicenes pagasta 

skolēnu pārvadājumiem sabiedriskā transporta izdevumu segšanai. 

2. Finansējumu nodrošināt, veicot Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta 2018. gadam 

apstiprinātā finansējuma pārkārtojumus no valdības funkcijas koda 096117 „Alūksnes 

novada skolēnu pārvadājumu rezerves fonds” uz valdības funkcijas kodu 096115 

„Jaunlaicenes pagasta skolēnu pārvadājumi” par lēmuma 1. punktā minēto summu. 

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu. 

  

Domes priekšsēdētājs               A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr.467  

 

Par līdzekļu piešķiršanu skolēnu pārvadājumiem 

 

Izskatot Liepnas pagasta pārvaldes 04.12.2018. iesniegumu Nr. LPP/1-5/18/57 “Par 

papildu naudas līdzekļu pieprasījumu Liepnas pagasta skolēnu pārvadājumiem”, kas reģistrēts 

Alūksnes novada pašvaldībā 04.12.2018. ar Nr. ANP/1-33/18/4779,  

ņemot vērā Alūksnes novada pašvaldības pienākumu nodrošināt drošu skolēnu 

pārvadājumu pakalpojumu un Alūksnes novada domes Finanšu komitejas 13.12.2018. lēmumu 

(sēdes protokols Nr.12, 20. punkts), 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu, 15. panta 

pirmās daļas 4. punktu, 21. panta pirmās daļas 2. un 23. punktu, likuma „Par pašvaldību 

budžetiem” 16. panta otro daļu un 30. pantu,  

 

1. Piešķirt finansējumu 1080,00 EUR (viens tūkstotis astoņdesmit euro) apmērā Liepnas 

pagasta skolēnu pārvadājumiem sabiedriskā transporta un degvielas izdevumu segšanai. 

2. Finansējumu nodrošināt, veicot Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta 

2018.gadam apstiprinātā finansējuma pārkārtojumus no valdības funkcijas koda 096117 

„Alūksnes novada skolēnu pārvadājumu rezerves fonds” uz valdības funkcijas kodu 

096107 „Liepnas pagasta skolēnu pārvadājumi” par lēmuma 1. punktā minēto summu. 

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu. 
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LĒMUMS Nr.468  

 

Par būvprojekta izstrādi Pededzes pamatskolai 

 

Izskatot Pededzes pamatskolas 28.11.2018. iesniegumu Nr. PPSK/1-25/18/74, kas 

reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 28.11.2018. ar Nr. ANP/1-42/18/4690,  

ņemot vēra Izglītības attīstības programmā 2016.-2020. gadam, kas apstiprināta ar 

Alūksnes novada domes 24.03.2016. lēmumu Nr.103 (sēdes protokols Nr. 5, 37. punkts), 

paredzēto uzdevumu un pasākumu plāna 1.1.1. apakšpunktu, 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu, 15. panta 

pirmās daļas 4. punktu, 21. panta pirmās daļas 23. punktu, 

 

1. Atbalstīt būvprojekta minimālā sastāvā un būvprojekta “Jaunu ailu izveide skolas ēkas 

nesošajās sienās, nenesošo starpsienu pārbūve un daļēja 2. stāva pārsegumu 

pastiprināšana” Pededzes pamatskolai izstrādi. 

2. Uzdot Pededzes pamatskolai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā veikt iepirkumu. 

3. Pēc iepirkuma rezultāta izziņošanas Pededzes pamatskolai informēt Alūksnes novada 

domi par nepieciešamā finansējuma apmēru. 

 

Domes priekšsēdētājs                A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr.469 

 

 Par ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanu 

Ņemot vērā Latvijas Republikas Satversmes tiesas 2018. gada 15. novembra spriedumu 

lietā Nr.2018-07-05,  

pamatojoties uz Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 13. punktu, Ministru kabineta 

2016. gada 15. jūlija noteikumu Nr. 477 “Speciālās izglītības iestāžu un vispārējās izglītības 

iestāžu speciālās izglītības klašu (grupu) finansēšanas kārtība” 6. un 7. punktu, likuma „Par 

pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. punktu, 21. panta pirmās daļas 2. un 23. punktu, likuma 

„Par pašvaldību budžetiem” 30. pantu,  

 

1. Alūksnes novada pašvaldības padotībā esošo speciālās pirmsskolas izglītības iestāžu 

audzēkņiem, pirmsskolas izglītības grupu bērniem ar speciālām vajadzībām, 

speciālās izglītības klašu skolēniem ēdināšanas pakalpojumu nodrošināt no 

Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta finanšu līdzekļiem. 

2. Lēmuma 1. punktā minētam personu lokam atmaksāt līdzfinansēto ēdināšanas 

pakalpojuma maksu no 2017. gada 1. janvāra. 

3. Līdzfinansējuma atmaksu nodrošināt no 01.01.2019. līdz 31.12.2019. 

4. Lēmuma 2. punkta izpildei piešķirt finansējumu 50 000,00 EUR (piecdesmit 

tūkstoši euro) apmērā. 

5. Finansējumu nodrošināt, veicot Alūksnes novada pašvaldības budžeta 2018. gadam 

grozījumus, palielinot ieņēmuma „Nekustamā īpašuma nodoklis” plānu par lēmuma 

4. punkta summu. 

6. Minētos izdevumus attiecināt uz 091610 valdības funkciju kodu – “Speciālo 

pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņu, pirmsskolas izglītības grupu bērnu ar 

speciālām vajadzībām, speciālo izglītības klašu skolēnu ēdināšanas pakalpojumu 

nodrošināšana (atmaksa)”. 

7. Izglītības pārvaldes vadītājam noteikt lēmuma 2. punkta izpildes kārtību. 

8. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu. 
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LĒMUMS Nr.470 

 

Par grozījumiem Alūksnes novada domes 28.12.2017. lēmumā Nr. 476 „Par amata 

vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā” 

 

Izskatot Jaunalūksnes pirmsskolas izglītības iestādes “Pūcīte” 03.12.2018. iesniegumu 

Nr. JPIIP/1-25/18/51, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 03.12.2018. ar Nr. ANP/1-

42/18/4748, Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “SPODRA” 04.12.2018. iesniegumu 

Nr. SPO/1-6/18/170 “Par izmaiņām Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “SPODRA” 

darbinieku amatu sarakstā”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 04.12.2018. ar 

Nr. ANP/1-42/18/4782, 

 

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” 

2.2., 2.3., 5.2., 5.4. un 5.10. punktu,  

 

Ar 2019.gada 1.janvāri izdarīt grozījumus Alūksnes novada domes 28.12.2017. lēmumā 

Nr. 476 „Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”: 

1. Alūksnes novada pašvaldības Administrācijai (1.pielikums): 

1.1. 1.pozīcijas amata vienībai – domes priekšsēdētājs, amatalgas likmi un mēnešalgas 

likmi “[..]” aizstāt ar amatalgas un mēnešalgas likmi “[..]”, 

1.2. 2.pozīcijas amata vienībai – domes priekšsēdētāja vietnieks, amatalgas likmi “[..]” 

aizstāt ar amatalgas likmi “[..]” un mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar mēnešalgas 

likmi “[..]”, 

1.3. 3.pozīcijas amata vienībai – izpilddirektors, amatalgas likmi un mēnešalgas likmi 

“[..]” aizstāt ar amatalgas un mēnešalgas likmi “[..]”, 

1.4. 12.pozīcijas amata vienībai – nodokļu administrators, amatalgas likmi un 

mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar amatalgas un mēnešalgas likmi “[..]”, 

1.5. 15.pozīcijas amata vienībai – grāmatvedis, amatalgas likmi un mēnešalgas likmi 

“[..]” aizstāt ar amatalgas un mēnešalgas likmi “[..]”, 

1.6. 16.pozīcijas amata vienībai – grāmatvedis, amatalgas likmi un mēnešalgas likmi 

“[..]” aizstāt ar amatalgas un mēnešalgas likmi “[..]”, 

1.7. 19.pozīcijas amata vienībai – algu grāmatvedis, amatalgas likmi un mēnešalgas 

likmi “[..]” aizstāt ar amatalgas un mēnešalgas likmi “[..]”, 

1.8. 20.pozīcijas amata vienībai – grāmatvedis – kasieris, amatalgas likmi un 

mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar amatalgas un mēnešalgas likmi “[..]”, 



1.9. 22.pozīcijas amata vienībai – grāmatvedis, amatalgas likmi un mēnešalgas likmi 

“[..]” aizstāt ar amatalgas un mēnešalgas likmi “[..]”, 

1.10. 28.pozīcijas amata vienībai – grāmatvedis – uzskaitvedis, amatalgas likmi un 

mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar amatalgas un mēnešalgas likmi “[..]”, 

1.11. 34.pozīcijas amata vienībai – lietvedis, amatalgas likmi un mēnešalgas likmi “[..]” 

aizstāt ar amatalgas un mēnešalgas likmi “[..]”, 

1.12. 38.pozīcijas amata vienībai – automobiļa vadītājs, amatalgas likmi un mēnešalgas 

likmi “[..]” aizstāt ar amatalgas un mēnešalgas likmi “[..]”, 

1.13. 59.pozīcijas amata vienībai - ainavu arhitekts, amatalgas likmi un mēnešalgas 

likmi “[..]” aizstāt ar amatalgas un mēnešalgas likmi “[..]”, 

1.14. 63.pozīcijas amata vienībai – sporta darba organizators, amatalgas likmi un 

mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar amatalgas un mēnešalgas likmi “[..]”. 

 

2. Jaunannas pagasta pārvaldei (10. pielikums) 1. pozīcijas amata vienībai – pagasta 

pārvaldes vadītājs, amatalgas likmi un mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar amatalgas un 

mēnešalgas likmi “[..]”. 

 

3. Mālupes pagasta pārvaldei (15.pielikums) 1. pozīcijas amata vienībai – pagasta 

pārvaldes vadītājs, amatalgas likmi un mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar amatalgas un 

mēnešalgas likmi “[..]”. 

 

4. Pašvaldības aģentūrai “SPODRA” (21. pielikums): 

4.1. 21. pozīcijas amata vienībai – apkopējs, svītrot tekstu “(summētais darba laiks)”, 

4.2. izveidot jaunu amata vienību – ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis, 

izsakot 24.2 pozīciju šādā redakcijā: 

 

5. Alūksnes muzejam ( 24. pielikums) 1. pozīcijas amata vienībai – direktors, amatalgas 

likmi un mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar amatalgas un mēnešalgas likmi “[..]”. 

 

6. Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzejam (26. pielikums) 1. pozīcijas amata 

vienībai – muzeja vadītājs, amatalgas likmi un mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar 

amatalgas un mēnešalgas likmi “[..]”. 

 

7. Jaunalūksnes pirmsskolas izglītības iestādei “Pūcīte” (32. pielikums) 6. pozīcijas amatu 

vienībai – kurinātājs, amatalgas likmi un mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar amatalgas un 

mēnešalgas likmi “[..]”. 

 

8. Alūksnes novada vidusskolai (35. pielikums): 

8.1. 6.pozīcijas amata vienībai – dārznieks – sētnieks, kategoriju “1” aizstāt ar kategoriju 

“3”, 

8.2. 7.pozīcijas amata vienībai – medicīnas māsa, kategoriju “2” aizstāt ar kategoriju 

“3”,  

Nr. 

p.k. 
Amata nosaukums 

Amata saime, 

(apakšsaime), 

līmenis 

Profesiju 

klasifikatora 

kods 

A
m

at
al

g
as

 g
ru

p
a 

K
at

eg
o
ri

ja
 

A
m

at
al

g
a,

 E
U

R
 

D
ar

b
a 

sl
o
d
ze

 

M
ēn

eš
al

g
a,

 E
U

R
 

24.2 Ēku un 

apsaimniekojamās 

teritorijas pārzinis 

3./IIA 5153 02 6 3 [..] 1 [..] 



8.3. 12.pozīcijas amata vienībai – laborants (ķīmija), kategoriju “1” aizstāt ar kategoriju 

“3”, amatalgas likmi “[..]” aizstāt ar amatalgas likmi “[..]” un mēnešalgas likmi 

“[..]” aizstāt ar mēnešalgas likmi “[..]”, 

8.4. 15.pozīcijas amata vienībai – remontstrādnieks, kategoriju “1” aizstāt ar kategoriju 

“3”. 
 

Domes priekšsēdētājs                   A.DUKULIS 
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A/S „SEB banka”, KODS  UNLALV2X, KONTS Nr.LV58UNLA0025004130335  

Alūksnē 

2018. gada 20. decembrī                                              sēdes protokols Nr. 18, 28. p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.471 

 

Par saistošo noteikumu Nr. 19/2018 

„Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2018. gada 31. janvāra saistošajos 

noteikumos Nr. 1/2018 “Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2018. 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. 19/2018 „Par grozījumiem Alūksnes novada 

domes 2018. gada 31. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2018 „Par Alūksnes novada 

pašvaldības budžetu 2018. gadam”” un to paskaidrojuma rakstu. 

 

Domes priekšsēdētājs              A.DUKULIS 
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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 

2018. gada 20. decembrī                                              sēdes protokols Nr. 18, 29. p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.472 

 

Par grozījumu Alūksnes novada domes 15.11.2018. lēmumā Nr. 397  

“Par projektu „Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas novadgrāvju 424961:03 

un 424961:09 atjaunošana Alūksnes novada Mārkalnes pagastā”” 

 

Ņemot vērā Lauku atbalsta dienesta 11.12.2018. iesniegumu Nr.07.3-11/18/161-e “Par 

ELFLA pasākuma “Ieguldījumi materiālajos aktīvos” 5. kārtā iesniegto projektu kopējām 

attiecināmajām izmaksām” un pamatojoties uz Alūksnes novada domes 16.10.2016. lēmumu 

Nr. 369 “Par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusa piešķiršanu”, 

likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. punktu, 21. panta pirmās daļas 23. un 

27. punktu, Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. aktualizētā Rīcības plāna 

2015.-2017. gadam 1.3. punktu, 2014. gada 30. septembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 600 

“Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu konkursu veidā 

pasākumam “Ieguldījumi materiālajos aktīvos”” 57.6. punktu, 

 

Izdarīt grozījumu Alūksnes novada domes 15.11.2018. lēmumā Nr. 397 “Par projektu 

„Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas novadgrāvju 424961:03 un 424961:09 

atjaunošana Alūksnes novada Mārkalnes pagastā” (turpmāk – Lēmums) un izteikt Lēmuma 

2. un 3.punktu šādā redakcijā: 

“2. Apstiprināt projekta kopējās indikatīvās izmaksas 71 377,90 EUR (septiņdesmit viens 

tūkstotis trīs simti septiņdesmit septiņi euro 90 centi), ko sastāda:  

2.1. paredzamais ELFLA finansējums 29 357,14 EUR (divdesmit deviņi tūkstoši 

trīs simti piecdesmit septiņi euro 14 centi),  

2.2. Alūksnes novada pašvaldības finansējums 10% apmērā no attiecināmajām 

izmaksām jeb 3 261,90 EUR (trīs tūkstoši divi simti sešdesmit viens euro 90 

centi), 

2.3. Alūksnes novada pašvaldības finansējums projekta neattiecināmo izmaksu 

segšanai 38 758,86 EUR (trīsdesmit astoņi tūkstoši septiņi simti piecdesmit 

astoņi euro 86 centi). 

3. Projekta atbalsta gadījumā nodrošināt projekta priekšfinansēšanu un Alūksnes novada 

pašvaldības līdzfinansējumu attiecināmo un neattiecināmo izmaksu segšanai 42 020,76 EUR 

(četrdesmit divi tūkstoši divdesmit euro 76 centi) apmērā no Alūksnes novada pašvaldības 

2019. un 2020.gada budžeta līdzekļiem.” 

 

Domes priekšsēdētājs              A.DUKULIS 

alu
ks

ne
.lv




