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
2019. gada 29. augustā

sēdes protokols Nr.9, 2.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES

lv

LĒMUMS Nr. 235
Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
3642 014 0160, “Pullans 142”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā, atsavināšanu

Reģistrēt īpašumā un sagatavot atsavināšanai nekustamā īpašuma “Pullans 142”,
Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā, īpašuma kadastra Nr.3642 014 0160, sastāvā
esošu apbūvētu, Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgu zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 3642 014 0160, par kuru Alsviķu pagasta pārvalde 26.05.2011.
noslēgusi zemes nomas līgumu ar bijušo zemes lietotāju.
Piekrist, ka atsavināšanas izdevumus, saistītus ar zemes robežu plānu izstrādi,
īpašumu tiesību nostiprināšanu Zemesgrāmatā uz Alūksnes novada pašvaldības
vārda, novērtēšanu un atsavināšanas procesa veikšanu, sedz zemes vienības
atsavināšanas ierosinātājs. Pēc zemes vienības atsavināšanas procesa pabeigšanas,
minētos izdevumus ieskaitīt zemes pirkuma līgumā noteiktās cenas samaksā.
Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības īpašumu – apbūvētu zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu 3642 014 0160, “Pullans 142”, Alsviķu pagastā,
Alūksnes novadā, pārdodot par brīvu cenu bijušajam zemes lietotājam.
Uzdot nosacītās cenas noteikšanu un atsavināšanu veikt Īpašumu atsavināšanas
komisijai.

al
uk

1.

sn

e.

Izskatot bijušā zemes lietotāja pilnvarotās personas 17.07.2019. iesniegumu par zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 3642 014 0160, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā
atsavināšanu, kas saņemts Alsviķu pagasta pārvaldē, pārsūtīts Alūksnes novada pašvaldībai un
19.07.2019. reģistrēts ar Nr. ANP/1-42/19/2832, pamatojoties uz Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 4. panta ceturtās daļas 8. punktu, 5. panta pirmo daļu, 8. panta otro daļu,
Ministru kabineta 01.02.2011. noteikumu Nr. 109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas
personas manta” 38.punktu,

2.

3.

4.

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
2019. gada 29. augustā

sēdes protokols Nr.9, 3.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES

lv

LĒMUMS Nr. 236
Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Dārziņi” – 4A, Jaunlaicenē,
Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu

sn

e.

Izskatot dzīvokļa īrnieka 02.08.2019. ierosinājumu par dzīvokļa īpašuma “Dārziņi” –
4A, Jaunlaicenē, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu, kas reģistrēts Alūksnes
novada pašvaldībā 05.08.2019. ar Nr. ANP/1-24/19/929,
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,

al
uk

1. Sagatavot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu –dzīvokli
“Dārziņi” – 4A, Jaunlaicenē, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā ar kopējo platību
71,3m² un ar to saistītām kopīpašuma 713/21238 domājamām daļām no daudzdzīvokļu
mājas, zemes un palīgēkas.
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
noteiktās cenas samaksā.

3. Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības īpašumu “Dārziņi” – 4A,
Jaunlaicenē, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā, pārdodot par brīvu cenu dzīvokļa
īrniekam.

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
2019. gada 29. augustā

sēdes protokols Nr.9, 4.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES

lv

LĒMUMS Nr. 237
Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Pleskavas ielā 3A, Alūksnē,
Alūksnes novadā atsavināšanu

e.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17. punktu, Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 3. panta otro daļu, 5. panta pirmo daļu, 8. panta otro
daļu, un ņemot vērā Tautsaimniecības komitejas 12.08.2019. lēmumu (protokols Nr. 8, 2.p.),

al
uk

sn

1. Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma
Pleskavas ielā 3A, Alūksnē, Alūksnes novadā, īpašuma kadastra Nr.3601 040 0027,
sastāvā esošu neapbūvētu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3601 040 0022.
2. Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē.
3. Nosacītās cenas noteikšanu un izsoles organizēšanu uzdot veikt Īpašumu
atsavināšanas komisijai.

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

Alūksnē
2019. gada 29. augustā

sēdes protokols Nr.9, 5.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES

lv

LĒMUMS Nr. 238
Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Ozolu ielā 4, Alūksnē, Alūksnes
novadā atsavināšanu

e.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17. punktu, Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 3. panta otro daļu, 5. panta pirmo daļu, 8. panta otro
daļu, un ņemot vērā Tautsaimniecības komitejas 12.08.2019. lēmumu (protokols Nr. 8, 2.p.),

al
uk

sn

1. Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Ozolu ielā 4,
Alūksnē, Alūksnes novadā, īpašuma kadastra Nr. 3601 040 1262, sastāvā esošu
neapbūvētu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3601 040 0021.
2. Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē.
3. Nosacītās cenas noteikšanu un izsoles organizēšanu uzdot veikt Īpašumu
atsavināšanas komisijai.

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
2019. gada 29. augustā

sēdes protokols Nr.9, 6.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES

lv

LĒMUMS Nr. 239
Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Ozolu ielā 4A, Alūksnē, Alūksnes
novadā atsavināšanu

e.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17. punktu, Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 3. panta otro daļu, 5. panta pirmo daļu, 8. panta otro
daļu, un ņemot vērā Tautsaimniecības komitejas 12.08.2019. lēmumu (protokols Nr. 8, 2.p.),

al
uk

sn

1. Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Ozolu ielā
4 A, Alūksnē, Alūksnes novadā, īpašuma kadastra Nr.3601 040 0028, sastāvā esošu
neapbūvētu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3601 040 0023.
2. Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē.
3. Nosacītās cenas noteikšanu un izsoles organizēšanu uzdot veikt Īpašumu
atsavināšanas komisijai.

Domes priekšsēdētājs

A.DUKULIS

LATVIJAS REPUBLIKA

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

Alūksnē
2019. gada 29. augustā

sēdes protokols Nr.9, 7.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES

lv

LĒMUMS Nr. 240
Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Ozolu ielā 6A, Alūksnē, Alūksnes
novadā atsavināšanu

e.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17. punktu, Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 3. panta otro daļu, 5. panta pirmo daļu, 8. panta otro
daļu, un ņemot vērā Tautsaimniecības komitejas 12.08.2019. lēmumu (protokols Nr. 8, 2.p.),

al
uk

sn

1. Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Ozolu ielā
6A, Alūksnē, Alūksnes novadā, īpašuma kadastra Nr. 3601 040 0029, sastāvā esošu
neapbūvētu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3601 040 0024.
2. Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē.
3. Nosacītās cenas noteikšanu un izsoles organizēšanu uzdot veikt Īpašumu
atsavināšanas komisijai.

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

Alūksnē
2019. gada 29. augustā

sēdes protokols Nr.9, 8.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES

lv

LĒMUMS Nr. 241
Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Ozolu ielā 8, Alūksnē, Alūksnes
novadā atsavināšanu

e.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17. punktu, Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 3. panta otro daļu, 5. panta pirmo daļu, 8. panta otro
daļu, un ņemot vērā Tautsaimniecības komitejas 12.08.2019. lēmumu (protokols Nr. 8, 2.p.),

al
uk

sn

1. Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Ozolu ielā 8,
Alūksnē, Alūksnes novadā, īpašuma kadastra Nr.3601 040 0030, sastāvā esošu
neapbūvētu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3601 040 0025.
2. Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē.
3. Nosacītās cenas noteikšanu un izsoles organizēšanu uzdot veikt Īpašumu
atsavināšanas komisijai.

Domes priekšsēdētājs

A.DUKULIS

LATVIJAS REPUBLIKA

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000018622
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E-PASTS: dome@aluksne.lv
A/S „SEB banka”, KODS: UNLALV2X, KONTS Nr.LV58UNLA0025004130335

Alūksnē
2019. gada 29. augustā

sēdes protokols Nr.9, 9.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES

lv

LĒMUMS Nr. 242
Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Ozolu ielā 10, Alūksnē, Alūksnes
novadā atsavināšanu

e.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17. punktu, Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 3. panta otro daļu, 5. panta pirmo daļu, 8. panta otro
daļu, un ņemot vērā Tautsaimniecības komitejas 12.08.2019. lēmumu (protokols Nr. 8, 2.p.),

al
uk

sn

1. Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Ozolu ielā
10, Alūksnē, Alūksnes novadā, īpašuma kadastra Nr. 3601 040 0031, sastāvā esošu
neapbūvētu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3601 040 0026.
2. Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē.
3. Nosacītās cenas noteikšanu un izsoles organizēšanu uzdot veikt Īpašumu
atsavināšanas komisijai.

Domes priekšsēdētājs

A.DUKULIS

Satur ierobežotas pieejamības informāciju

LATVIJAS REPUBLIKA

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

Alūksnē
2019. gada 29. augustā

sēdes protokols Nr.9, 10.p.

lv

ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 243

e.

Par pārvaldīšanas tiesību nodošanu

sn

Izskatot dzīvojamās mājas Helēnas ielā 43, Alūksnē, Alūksnes novadā pilnvarotās
personas [..] 22.07.2019. iesniegumu par pārvaldīšanas tiesību nodošanu, kas saņemts un
reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 23.07.2019. ar Nr. ANP/1-24/19/889,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, likuma
„Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51. panta trešo, piekto un sesto daļu,
Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 12. panta pirmo daļu,

al
uk

1. Nodot trīs stāvu dzīvojamās ēkas ar astoņpadsmit dzīvokļu īpašumiem, turpmāk –
dzīvojamā māja, Helēnas ielā 43, Alūksnē, Alūksnes novadā, kadastra numurs 3601 520
3006, pārvaldīšanas tiesības ar dzīvokļu īpašumu īpašnieku savstarpēju līgumu
pilnvarotai personai – sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „ALŪKSNES NAMI”,
reģistrācijas numurs 40003410625.
2. Uzdot sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „ALŪKSNES NAMI” ne vēlāk kā līdz
13.09.2019. organizēt un nodot ar nodošanas - pieņemšanas aktu, turpmāk – akts, šī
lēmuma 1. punktā minēto dzīvojamo māju ar dzīvokļu īpašumu īpašnieku savstarpēju
līgumu pilnvarotai personai, aktā fiksējot:
2.1. nododamo lietvedību, kas nepieciešama dzīvojamās mājas pārvaldīšanas uzdevuma
izpildei;
2.2. nododamo dzīvojamās mājas esošo apsaimniekošanas maksas maksājumu
uzkrājumu;
2.3. nododamo ar dzīvojamo māju saistīto inventāru;
2.4. dzīvojamās mājas tehnisko stāvokli.
3. Noteikt, ka dzīvojamās mājas nodošanas – pieņemšanas aktu saskaņo pilnvarotā persona
[..] un apstiprina Alūksnes novada domes priekšsēdētājs.

Domes priekšsēdētājs

A.DUKULIS

Satur ierobežotas pieejamības informāciju

LATVIJAS REPUBLIKA

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

Alūksnē
2019. gada 29. augustā

sēdes protokols Nr.9, 11.p.

lv

ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 244

e.

Par pārvaldīšanas tiesību nodošanu

sn

Izskatot dzīvojamās mājas Torņa ielā 3, Alūksnē, Alūksnes novadā pilnvarotās personas
[..] 19.08.2019. iesniegumu par pārvaldīšanas tiesību nodošanu, kas saņemts un reģistrēts
Alūksnes novada pašvaldībā 19.08.2019. ar Nr. ANP/1-24/19/972,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, likuma
„Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51. panta trešo, piekto un sesto daļu,
Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 12. panta pirmo daļu,

al
uk

1. Nodot trīs stāvu dzīvojamās ēkas ar trīsdesmit sešiem dzīvokļu īpašumiem, turpmāk –
dzīvojamā māja, Torņa ielā 3, Alūksnē, Alūksnes novadā, kadastra numurs 3601 534
5722, pārvaldīšanas tiesības ar dzīvokļu īpašumu īpašnieku savstarpēju līgumu
pilnvarotai personai – sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „ALŪKSNES NAMI”,
reģistrācijas numurs 40003410625.
2. Uzdot sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „ALŪKSNES NAMI” ne vēlāk kā līdz
19.09.2019. organizēt un nodot ar nodošanas - pieņemšanas aktu, turpmāk – akts, šī
lēmuma 1.punktā minēto dzīvojamo māju ar dzīvokļu īpašumu īpašnieku savstarpēju
līgumu pilnvarotai personai, aktā fiksējot:
2.1. nododamo lietvedību, kas nepieciešama dzīvojamās mājas pārvaldīšanas
uzdevuma izpildei;
2.2. nododamo dzīvojamās mājas esošo apsaimniekošanas maksas maksājumu
uzkrājumu;
2.3. nododamo ar dzīvojamo māju saistīto inventāru;
2.4. dzīvojamās mājas tehnisko stāvokli.
3. Noteikt, ka dzīvojamās mājas nodošanas – pieņemšanas aktu saskaņo pilnvarotā persona
[..] un apstiprina Alūksnes novada domes priekšsēdētājs.

Domes priekšsēdētājs

A.DUKULIS

LATVIJAS REPUBLIKA

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000018622
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LĒMUMS Nr. 245

e.

Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu smilts atradnei
“Bitītes”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā

al
uk

sn

Alūksnes novada pašvaldībā 2019. gada 17. jūlijā saņemts iesniegums (reģistrēts ar
Nr. ANP/1-40/19/2781), Iesniedzējs – sabiedrība ar ierobežotu atbildību [..], vienotais
reģistrācijas numurs [..], juridiskā adrese [..]7, Alūksne, LV-4301, ar lūgumu izsniegt derīgo
izrakteņu ieguves atļauju atradnei „Bitītes”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā. Izskatot
iesniegumu un tā pielikumus, konstatēts:
- smilts atradne „Bitītes” atrodas nekustamā īpašuma „Bitītes”, kadastra numurs 3642
011 0199, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā, sastāvā esošajā zemes vienībā ar
kadastra apzīmējumu 3642 011 0199, kura īpašnieks saskaņā ar Valsts vienotās
zemesgrāmatas datiem ir [..], personas kods [..];
- starp [..] un sabiedrību ar ierobežotu atbildību [..] 2019. gada 1. februārī ir noslēgts
zemes nomas līgums Nr. 1/19, par derīgo izrakteņu ieguvi iepriekš minētajā
nekustamajā īpašumā;
- izsniegti Valsts vides dienesta Madonas reģionālās vides pārvaldes izdoti tehniskie
noteikumi Nr. MA19TN0136;
- pašvaldībai sniegta informācija par personālu, tā kvalifikāciju un karjera izstrādes
darbu veikšanai paredzēto tehnisko nodrošinājumu;
- saskaņā ar 2019. gada 2. jūlija Valsts Vides dienesta derīgo izrakteņu (izņemot
pazemes ūdeņus) atradnes pasi, atradnei 2007. gadā veikta ģeoloģiskā izpēte,
2019. gadā atlikušo krājumu aprēķins, tās detalitāte atbilst N kategorijas derīgo
izrakteņu krājumiem;
- saskaņā ar 2019. gada 2. jūlija Valsts vides dienesta izsniegto derīgo izrakteņu
ieguves limitu, derīgo izrakteņu atradnes “Bitītes” licences laukumā drīkst iegūt
45,39 tūkst.m³ smilts;
- saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības 27.08.2015. saistošajiem noteikumiem
Nr.14/2015 “Alūksnes novada teritorijas plānojums 2015.-2027. gadam, Teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”, Alsviķu pagasta teritorijas
funkcionālā zonējuma karti, atradne “Bitītes” atrodas lauksaimniecības teritorijā.
Saskaņā ar Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 780.4.2. apakšpunktu,
šajā teritorijā kā papildizmantošana ir atļauta derīgo izrakteņu ieguve.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 11.punktu, likuma
„Par zemes dzīlēm” 4. panta piektās daļas 1.punktu, Ministru kabineta 2012. gada 21. augusta

noteikumu Nr. 570 “Derīgo izrakteņu ieguves kārtība” 87. 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 [..], vienotais reģistrācijas numurs
[..], juridiskā adrese [..], Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301, bieži sastopamo
derīgo izrakteņu ieguves atļauju Nr. 4/2019 smilts ieguvei smilts atradnē
„Bitītes”, kas atrodas zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 3642 011 0199.
2.
Noteikt atļaujas derīguma termiņu līdz Valsts vides dienesta izsniegtā derīgo
izrakteņu limitā norādītajam termiņam – 2044. gada 1. jūlijam.
3.
Apstiprināt bieži sastopamo derīgo izrakteņu atļauju Nr. 4/2019 (pielikumā) un
tās pielikumus: 1. pielikums – “Zemes dzīļu izmantošanas nosacījumi”,
2. pielikums - “Smilts atradnes “Bitītes” derīgo izrakteņu ieguves atļaujas
laukuma izvietojuma plāns” un 3. pielikums – “Derīgo izrakteņu ieguves limits”.
4.
Atļauju izsniegt pēc maksājuma uzdevuma saņemšanas no Iesniedzēja par valsts
nodevas 142,29 euro iemaksas pašvaldības budžetā.

e.

al
uk

sn

Domes priekšsēdētājs

lv

Lēmums ir pārsūdzams Administratīvajā rajona tiesā Valmieras tiesu namā Voldemāra
Baloža ielā 13A, Valmierā, LV- 4201, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
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LĒMUMS Nr. 246

e.

Par Alūksnes novada domes 27.06.2019. lēmuma Nr. 191 “Par lokālplānojuma, kas
groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015. -2027. gadam, izstrādes uzsākšanu
nekustamajam īpašumam Ošu iela 3B, Alūksne, Alūksnes novads, lokālplānojuma
teritorijas robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušu

sn

Pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12. panta pirmo un trešo daļu,

al
uk

1. Atzīt par spēku zaudējušu Alūksnes novada domes 27.06.2019. lēmumu Nr. 191
“Par lokālplānojuma, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015. 2027. gadam, izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam Ošu iela 3B, Alūksne,
Alūksnes novads, lokālplānojuma teritorijas robežas un darba uzdevuma
apstiprināšanu” (sēdes protokols Nr.6,10.p.).
2. Paziņojumu par šī lēmuma pieņemšanu publicēt pašvaldības tīmekļa vietnē
www.aluksne.lv, pašvaldības laikrakstā “Alūksnes Novada Vēstis” un Teritorijas
attīstības plānošanas informācijas sistēmā TAPIS.

Domes priekšsēdētājs
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LĒMUMS Nr. 247

e.

Par saistošo noteikumu Nr. 10/2019
“Grozījumi Alūksnes novada domes 2013. gada 27. jūnija saistošajos noteikumos
Nr.15/2013 “Rakšanas darbu veikšanas kārtība Alūksnes novada teritorijā”” izdošanu
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 9. un 11. punktu,

al
uk

Domes priekšsēdētājs

sn

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 10/2019 “Grozījumi Alūksnes novada domes
2013. gada 27. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 15/2013 “Rakšanas darbu veikšanas kārtība
Alūksnes novada teritorijā”” un to paskaidrojuma rakstu.
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sēdes protokols Nr.9, 15.p.
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LĒMUMS Nr. 248
Par saistošo noteikumu Nr. 11/2019 “Par preču zīmes “Alūksne/Oluksna” lietošanu”
izdošanu

e.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43. panta 3. daļu,

al
uk

Domes priekšsēdētājs

sn

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 11/2019 “Par preču zīmes “Alūksne/Oluksna”
lietošanu” un to paskaidrojuma rakstu.
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LĒMUMS Nr. 249
Par telpu nomu JUKSES Lidijas ģimenes ārsta praksei “Tērcēs” 11, Zeltiņos, Zeltiņu
pagastā, Alūksnes novadā

al
uk

sn

e.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 6. punktu, 21. panta
pirmās daļas 14. punkta a) apakšpunktu un 27. punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un
mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.1 panta pirmo, 11 daļu, Ministru kabineta 2018. gada
20. februāra noteikumu Nr. 97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” 4. punkta
4.1. apakšpunktu, 5., 7., 12., 97. punktu, 3. daļu,
ņemot vērā, Alūksnes novada domes 2019. gada 25. aprīļa lēmumu Nr. 136 “Par projektu
“Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana L. JUKSES ģimenes ārsta praksē”,
2019. gada 22. jūlija Centrālās finanšu un līgumu aģentūras lēmumu Nr. 39-2-60/ “Par projekta
iesnieguma Nr.9.3.2.0/19/A/122 apstiprināšanu ar nosacījumu (ceturtās atlases kārtas pirmās
apakškārtas ietvaros),
un to, ka atbilstoši ierakstam Nacionālā veselības aprūpes dienesta Vidzemes teritoriālās
nodaļas sarakstā tīmekļa vietnē internetā http://vmnvd.gov.lv/lv/veselibas-aprupespakalpojumi/gimenes-arsti/gimenes-arsti-atbilstosi-teritorijam, Lidijas JUKSES ģimenes ārsta
prakse ir norādīta kā līgumattiecībās ar Nacionālo veselības aprūpes dienestu esoša ārstniecības
iestāde,

1. Iznomāt Lidijai JUKSEI, nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 19035412671, ģimenes ārsta
prakses (ārstniecības iestādes kods 360200014) darbības nodrošināšanai telpas “Tērcēs” 11,
Zeltiņos, Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā.
2. Noteikt nomas termiņu no 2019. gada 1. septembra līdz 2027. gada 31. maijam, bet ne ilgāk
kā uz ģimenes ārsta prakses darbības laiku.
3. Apstiprināt telpu nomas maksu 0,50 EUR/ 1m2 mēnesī (bez pievienotās vērtības nodokļa).
4. Noteikt nomniekam pienākumu segt ar nomas objekta lietošanu saistītos papildu
maksājumus, t.sk. par elektroenerģiju, apsaimniekošanas pakalpojumiem, komunālajiem
pakalpojumiem – ūdeni, kanalizāciju, atkritumiem, apkuri,
telekomunikācijas
pakalpojumiem.
5. Uzdot Zeltiņu pagasta pārvaldei nodrošināt lēmuma izpildi.
6. Lēmums stājas spēkā 2019. gada 1. septembrī.
Domes priekšsēdētājs
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LĒMUMS Nr. 250
Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Dārziņos” – 3, Jaunlaicenē,
Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā daļas iznomāšanu

sn

e.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punkta b)
apakšpunktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma
6.1 panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2018. gada 20. februāra noteikumu Nr. 97 “Publiskas
personas mantas iznomāšanas noteikumi” 12., 23., 24. punktu, sabiedrības ar ierobežotu
atbildību “DZIETI” 15.07.2019. ziņojumu par iespējamo nomas maksas apmēru nedzīvojamām
telpām „Dārziņi” - 3, Jaunlaicenē, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā, kas saņemts un
reģistrēts Jaunlaicenes pagasta pārvaldē 07.08.2019. ar Nr. JLPP/1-6/19/24,

al
uk

1. Nodot iznomāšanai Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu – nedzīvojamās telpas,
kas atrodas „Dārziņos” - 3, Jaunlaicenē, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā (būves
kadastra apzīmējums 3660 002 0252 001), ar kopējo platību 68,7 m2, daļu 14,20 m2, kas sastāv
no:
1.1. krājkases telpas (saskaņā ar nekustamā īpašuma tehniskās inventarizācijas lietu telpu
Nr. 2) 12,2 m2 platībā;
1.2. koridora (saskaņā ar nekustamā īpašuma tehniskās inventarizācijas lietu telpu Nr. 3)
1,68 m2 proporcionāli izmantojamo telpu platībai;
1.3. tualetes (saskaņā ar nekustamā īpašuma tehniskās inventarizācijas lietu telpu Nr. 6)
0,32 m2 proporcionāli izmantojamo telpu platībai.
2. Nomnieku noskaidrot mutiskā izsolē.
3. Noteikt nomas objektam telpu nosacīto nomas maksu mēnesī (bez pievienotās vērtības
nodokļa) 0,74 EUR (nulle euro 74 centu) apmērā par vienu kvadrātmetru (nomas maksā
neietilpst maksa par apkuri, elektroenerģijas izmantošanu, ūdeni un kanalizāciju, atkritumu
izvešanu, mājas apsaimniekošanu).
4. Noteikt nomniekam papildus segt:
4.1. siltumenerģijas izdevumus proporcionāli izmantojamo telpu platībai;
4.2. elektroenerģijas izdevumus pēc kontrolskaitītāja rādījumiem;
4.3. ūdens un kanalizācijas izdevumus pēc kontrolskaitītāja rādījumiem;
4.4. atkritumu izdevumus, proporcionāli izmantojamo telpu platībai.
4.5. mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas izdevumus proporcionāli izmantojamo
telpu platībai.
5. Telpu izmantošanas mērķis – saimnieciskā darbība, nomas termiņš – 5 gadi.

6. Uzdot Jaunlaicenes pagasta pārvaldei veikt nekustamā īpašuma „Dārziņos” - 3,
Jaunlaicenē, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā nomas tiesību izsoles organizēšanu.
Domes priekšsēdētājs
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e.

lv

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
2019. gada 29. augustā

sēdes protokols Nr.9, 18.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES

lv

LĒMUMS Nr. 251
Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Dārziņos” - 3, Jaunlaicenē,
Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā daļas iznomāšanu

sn

e.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punkta b)
apakšpunktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma
6.1 panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2018. gada 20. februāra noteikumu Nr. 97 “Publiskas
personas mantas iznomāšanas noteikumi” 12., 23., 24. punktu, sabiedrības ar ierobežotu
atbildību “DZIETI” 15.07.2019. ziņojumu par iespējamo nomas maksas apmēru nedzīvojamām
telpām „Dārziņi” - 3, Jaunlaicenē, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā, kas saņemts un
reģistrēts Jaunlaicenes pagasta pārvaldē 07.08.2019. ar Nr. JLPP/1-6/19/24,

al
uk

1. Nodot iznomāšanai Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu – nedzīvojamās
telpas, kas atrodas „Dārziņos” - 3, Jaunlaicenē, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā,
(būves kadastra apzīmējums 3660 002 0252 001), ar kopējo platību 68,7 m2, daļu 20,27
m2, kas sastāv no:
1.1. sakaru mezgla telpas (saskaņā ar nekustamā īpašuma tehniskās inventarizācijas
lietu telpu Nr. 1) 17,4 m2 platībā;
1.2. koridora (saskaņā ar nekustamā īpašuma tehniskās inventarizācijas lietu telpu Nr. 3)
2,41 m2 proporcionāli izmantojamo telpu platībai;
1.3. tualetes (saskaņā ar nekustamā īpašuma tehniskās inventarizācijas lietu telpu Nr. 6)
0,46 m2 proporcionāli izmantojamo telpu platībai.
2. Nomnieku noskaidrot mutiskā izsolē.
3. Noteikt nomas objektam telpu nosacīto nomas maksu mēnesī (bez pievienotās vērtības
nodokļa) 0,74 EUR (nulle euro 74 centu) apmērā par vienu kvadrātmetru (nomas maksā
neietilpst maksa par apkuri, elektroenerģijas izmantošanu, ūdeni un kanalizāciju,
atkritumu izvešanu, mājas apsaimniekošanu).
4. Noteikt nomniekam papildus segt:
4.1. siltumenerģijas izdevumus proporcionāli izmantojamo telpu platībai;
4.2. elektroenerģijas izdevumus pēc kontrolskaitītāja rādījumiem;
4.3. ūdens un kanalizācijas izdevumus pēc kontrolskaitītāja rādījumiem;
4.4. atkritumu izdevumus, proporcionāli izmantojamo telpu platībai.
4.5. mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas izdevumus proporcionāli izmantojamo
telpu platībai.
5. Telpu izmantošanas mērķis – saimnieciskā darbība, nomas termiņš – 5 gadi.

6. Uzdot Jaunlaicenes pagasta pārvaldei veikt nekustamā īpašuma „Dārziņos” - 3,
Jaunlaicenē, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā nomas tiesību izsoles
organizēšanu.
Domes priekšsēdētājs
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LĒMUMS Nr. 252
Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Lazdiņas”, Jaunlaicenē,
Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā daļas iznomāšanu

sn

e.

Izskatot Aritas Prindules ģimenes ārsta prakses iesniegumu, kas saņemts un reģistrēts
Jaunlaicenes pagasta pārvaldē 16.08.2019. ar Nr. JLPP/1-6/19/25, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punkta b) apakšpunktu, Publiskas personas finanšu
līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.1 panta pirmo daļu, Ministru kabineta
2018. gada 20. februāra noteikumu Nr. 97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi”
4. punkta 4.1. apakšpunktu, 5., 7., 97. punktu un šo noteikumu 3. daļu,

al
uk

1. Iznomāt Aritai Prindulei, nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 12116912676, ģimenes ārsta
prakses, ārstniecības iestādes kods 360200012, darbības nodrošināšanai Alūksnes novada
pašvaldības nekustamā īpašuma – nedzīvojamās ēkas, kas atrodas „Lazdiņās”, Jaunlaicenē,
Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā (būves kadastra apzīmējums 3660 002 0326 001)
daļu, ar kopējo platību 111,3 m2, kas sastāv no:
1.1. vējtvera (saskaņā ar ēkas kadastrālās uzmērīšanas lietu telpu grupu Nr. 003-1) 6,3 m2
platībā;
1.2. apskates telpas (saskaņā ar ēkas kadastrālās uzmērīšanas lietu telpu grupu Nr. 003-2)
15,2 m2 platībā
1.3. ārsta kabineta (saskaņā ar ēkas kadastrālās uzmērīšanas lietu telpu grupu Nr. 003-3)
17,2 m2 platībā;
1.4. ārsta palīga telpas, uzgaidāmās telpas (saskaņā ar ēkas kadastrālās uzmērīšanas lietu
telpu grupu Nr. 003-4) 42,1 m2 platībā;
1.5. procedūras kabineta (saskaņā ar ēkas kadastrālās uzmērīšanas lietu telpu grupu
Nr. 003-5) 15,6 m2 platībā;
1.6. tualetes saimniecības vajadzībām (saskaņā ar ēkas kadastrālās uzmērīšanas lietu telpu
grupu Nr. 003-6) 2,9 m2 platībā;
1.7. palīgtelpas (saskaņā ar ēkas kadastrālās uzmērīšanas lietu telpu grupu Nr. 003-7)
1,0 m2 platībā;
1.8. tualetes (saskaņā ar ēkas kadastrālās uzmērīšanas lietu telpu grupu Nr. 003-8)
5,5 m2 platībā;
1.9. tualetes priekštelpas (saskaņā ar ēkas kadastrālās uzmērīšanas lietu telpu grupu
Nr. 003-9) 5,5 m2 platībā.
2. Noteikt nomas objektam telpu nosacīto nomas maksu mēnesī (bez pievienotās vērtības
nodokļa) 0,34 EUR (nulle euro 34 centu) apmērā par vienu kvadrātmetru (nomas maksā

3.

4.

5.
6.

neietilpst maksa par siltumenerģijas piegādi, elektroenerģijas izmantošanu, ūdeni un
kanalizāciju, atkritumu izvešanu).
Noteikt nomniekam papildus segt:
3.1. siltumenerģijas izdevumus proporcionāli izmantojamo telpu platībai;
3.2. elektroenerģijas izdevumus pēc kontrolskaitītāja rādījumiem;
3.3. ūdens un kanalizācijas izdevumus pēc kontrolskaitītāja rādījumiem;
3.4. atkritumu izdevumus, līgumu slēdzot ar atkritumu apsaimniekotāju.
Telpu izmantošanas mērķis – primārās veselības aprūpes publisko funkciju nodrošināšana,
nomas termiņš sākot ar 2019. gada 1. septembri – 10 gadi, bet ne ilgāk kā uz ģimenes ārsta
prakses darbības laiku.
Lēmuma izpildi nodrošināt Jaunlaicenes pagasta pārvaldei.
Lēmums stājas spēkā 2019. gada 1. septembrī.

Domes priekšsēdētājs
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LĒMUMS Nr. 253

e.

Par Alūksnes novada domes 26.03.2015. lēmuma Nr.119 „Par vēlētāju parakstu
apliecināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušu

al
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Domes priekšsēdētājs

sn

Atzīt par spēku zaudējušu Alūksnes novada domes 26.03.2015. lēmumu Nr.119 „Par
vēlētāju parakstu apliecināšanu”.
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LĒMUMS Nr. 254
Par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar Gati SPUDIŅU

e.

Izskatot Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “SPODRA” direktora Gata SPUDIŅA
iesniegumu par atbrīvošanu no Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “SPODRA” direktora
amata, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 2019. gada 22. jūlijā ar Nr. ANP/1-42/19/2855,

sn

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 9. punktu, Darba
likuma 100. panta pirmo daļu,

al
uk

Izbeigt darba tiesiskās attiecības ar Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “SPODRA”
direktoru Gati SPUDIŅU.
Domes priekšsēdētājs
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LĒMUMS Nr. 255
Par Alsviķu pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” vadītāju

e.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 9. punktu, Izglītības
likuma 17. panta trešās daļas 2. punktu un Alsviķu pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte”
vadītāja amata kandidātu konkursa rezultātiem,

sn

1. Iecelt par Alsviķu pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” vadītāju Violu LĀCI, personas
kods [..].
2. Lēmums stājas spēkā pēc saskaņojuma saņemšanas no Izglītības un zinātnes ministrijas.

al
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LĒMUMS Nr. 256
Par Alūksnes Bērnu un jauniešu centra maksas pakalpojumiem
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punkta „g”
apakšpunktu, Alūksnes novada domes 2011. gada 25. augusta saistošo noteikumu Nr. 23/2011
„Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Alūksnes novada pašvaldības profesionālās ievirzes un
interešu izglītības iestādēs” 3. punktu, Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52. panta pirmās
daļas 12. punktu un 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” 28. punktu,

al
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1. Apstiprināt maksu par Alūksnes Bērnu un jauniešu centra sniegtajiem pakalpojumiem interešu izglītības programmām laika posmā no 01.09.2019. – 31.05.2020., dalībniekam
mēnesī, kas netiek aplikta ar PVN:
ABJC teātris “SnulliS”- 4,00 EUR;
1.1.
1.2.
Improvizācijas teātris - 4,00 EUR;
1.3.
“Džambas” - 4,00 EUR;
1.4.
Projektu un iniciatīvu darbnīca “10 kW radošo citronu” - 4,00 EUR;
1.5.
Lego darbnīca - 4,00 EUR;
1.6.
Dronu skola - 4,00 EUR;
1.7.
Animācijas un komiksu darbnīca - 4,00 EUR;
1.8.
Vides izglītības pulciņš “Mazpulks” - 4,00 EUR;
1.9.
Šahs un dambrete - 4,00 EUR;
1.10. Tehniskā modelēšana - 4,00 EUR;
1.11. Šūšanas pulciņš “Skroderdienas PaGALMĀ” - 4,00 EUR;
1.12. Ukulele un ģitāras spēle - 4,00 EUR;
1.13. Jauno producentu apvienība - 4,00 EUR;
1.14. Deju kolektīvs “Enku - drenku” (skolas vecuma grupa) - 5,00 EUR;
1.15. Robotika un tehniskā jaunrade - 5,00 EUR;
1.16. Mūsdienu deju studija “Dejo savam priekam” - 5,00 EUR;
1.17. Dziedāšanas studija - 5,00 EUR;
1.18. Mūsdienu deja. Hip Hop. Urban. - 5,00 EUR;
1.19. Deju kolektīvs “Enku- drenku” (pirmsskolas grupa) - 6,00 EUR;
1.20. Dziedāšanas pulciņš “Puķuzirņi” (pirmsskolas grupa) - 6,00 EUR;
1.21. Lego darbnīca (pirmsskolas grupa) - 6,00 EUR;
1.22. Estētikas skoliņa (pirmsskolas grupa) - 8,00 EUR.

2. Noteikt, ka Alūksnes Bērnu un jauniešu centra direktors ir atbildīgs par lēmuma izpildi.
Domes priekšsēdētājs
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Par grozījumiem Alūksnes novada domes 31.01.2019. lēmumā Nr.15 „Par amata vietām
un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”
Izskatot Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādes “Pienenīte” 23.07.2019. iesniegumu
Nr. PIIP/1-4/19/32 “Par izmaiņām amatu sarakstā”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā
23.07.2019. ar Nr. ANP/1-42/19/2868, Alūksnes novada pašvaldības Grāmatvedības
24.07.2019. iesniegumu “Par izmaiņām amata sarakstā”, kas reģistrēts Alūksnes novada
pašvaldībā 25.07.2019. ar Nr. ANP/1-42/19/2894, Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas
27.08.2019. iesniegumu Nr. AVG/1-14/19/100, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā
28.08.2019. ar Nr. ANP/1-42/19/3343,
ņemot vērā Alūksnes novada pašvaldības Finanšu komitejas 22.08.2019. lēmumu (sēdes
protokols Nr. 9, 17. punkts),
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”
5.9. un 5.10. punktu,
Izdarīt grozījumus Alūksnes novada domes 31.01.2019. lēmumā Nr. 15 „Par amata
vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”:
1. Ar 2019. gada 1. septembri:
1.1.Alūksnes novada pašvaldības Administrācijai (1. pielikums):
1.1.1. likvidēt amata vienību – grāmatvedis – uzskaitvedis (Jaunanna),
izslēdzot 24. pozīciju,
1.1.2. amata vienībai – grāmatvedis – uzskaitvedis (Jaunalūksne), amatalgu un
mēnešalgu “[..]” aizstāt ar amatalgu un mēnešalgu “[..]”.
2. Ar 2019. gada 1. oktobri:
2.1. Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādei “PIENENĪTE” (28. pielikums):
2.1.1. 2. pozīcijas amata vienībai – pirmsskolas iestādes māsa, darba slodzi
“1” aizstāt ar darba slodzi “0,5”, mēnešalgu “[..]” aizstāt ar mēnešalgu
“[..]”,
2.1.2. Izveidot jaunu amata vienību – lietvedis, izsakot 10. pozīciju šādā
redakcijā:

Darba slodze

18./18.3/III

3341 04

8

1

[..]

0,5

Mēnešalga, EUR

Profesiju
klasifikatora
kods

Amatalga, EUR

Lietvedis

Amata saime,
(apakšsaime),
līmenis

Kategorija

10.

Amata
nosaukums

Amatalgas grupa

Nr.
p.k.

2.2. Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijai (36. pielikums) likvidēt 3,5 amata
vienības apkopējs, 10. pozīcijas darba slodzi “7,875” aizstāt ar darba slodzi
“4,375”, mēnešalgu “[..]” aizstāt ar mēnešalgu “[..]”.
Domes priekšsēdētājs
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Lēmuma projektā norādītais personas kods
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ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 258

e.

Par pašvaldības aģentūras “SPODRA” direktoru

sn

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 9. punktu, Publisko
aģentūru likuma 21. panta ceturto daļu,
ņemot vērā Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “SPODRA” direktora amata
pretendentu izvērtēšanas komisijas 2019. gada 23. augusta lēmumu,

al
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Par Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “SPODRA” direktoru no 2019. gada
16. septembra uz 5 (pieciem) gadiem iecelt Jāni PŪPOLU, personas kods [..].
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LĒMUMS Nr. 259
Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem

sn
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Izskatot Mālupes pagasta pārvaldes 26.08.2019. iesniegumu Nr. MLPP/1-5/19/40 “Par
papildus līdzekļu izdalīšanu skolēnu pārvadājumu autobusa remontam”, kas reģistrēts Alūksnes
novada pašvaldībā 27.08.2019. ar Nr. ANP/1-42/19/3335,
ņemot vērā Alūksnes novada pašvaldības pienākumu nodrošināt drošu skolēnu
pārvadājumu pakalpojumu,
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,

al
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1. Izdalīt no Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem neparedzētiem
gadījumiem finansējumu 1 659,00 EUR (viens tūkstotis seši simti piecdesmit deviņi
euro) Mālupes pagasta skolēnu pārvadājumu autobusa Mercedes Benz Sprinter 315
remontam.
2. Minētos izdevumus attiecināt uz 096109 valdības funkcijas kodu – Mālupes pagasta
skolēnu pārvadājumi.
3. Alūksnes novada pašvaldības Administrācijas Finanšu nodaļai nodrošināt
iepriekšminēto līdzekļu pārkārtošanu nākamajos budžeta grozījumos.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu.
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LĒMUMS Nr. 260
Par līdzekļu piešķiršanu skolēnu pārvadājumiem

Piešķirt finansējumu 2152,00 EUR (divi tūkstoši viens simts piecdesmit divi euro)
Jaunannas pagasta skolēnu pārvadājumiem, riepu iegādei autobusam Mercedes Benz
Intouro.
Finansējumu nodrošināt, veicot Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta 2019. gadam
apstiprinātā finansējuma pārkārtojumus no valdības funkcijas koda 096117 „Alūksnes
novada skolēnu pārvadājumu rezerves fonds” uz valdības funkcijas kodu 096105
„Jaunannas pagasta skolēnu pārvadājumi” par lēmuma 1. punktā minēto summu.
Alūksnes novada pašvaldības Administrācijas Finanšu nodaļai nodrošināt iepriekšminēto
līdzekļu pārkārtošanu nākamajos budžeta grozījumos.
Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu.

al
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1.

sn

e.

Izskatot Jaunannas pagasta pārvaldes 14.08.2019. iesniegumu Nr. JNPP/1-5/19/16 “Par
līdzekļu piešķiršanu”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 14.08.2019. ar Nr. ANP/142/19/3143,
ņemot vērā Alūksnes novada pašvaldības pienākumu nodrošināt drošu skolēnu
pārvadājumu pakalpojumu,
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,

2.

3.

4.

Domes priekšsēdētājs
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