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ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 

Reģistrācijas numurs 90000018622 

Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV – 4301, tālruņi: 64381496, 29453047, e-pasts: dome@aluksne.lv, 

www.aluksne.lv 

A/S „SEB banka”, kods UNLALV2X, konts Nr.LV58UNLA0025004130335   

Alūksnē 

2020. gada 29. oktobrī                                                                       sēdes protokols Nr.16, 2. p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.261 
 

 Par dzīvojamās mājas “Liepna 3”, Liepnā, Liepnas pagastā, Alūksnes novadā dzīvokļa 

īpašumam Nr.[..] piederošo zemesgabala kopīpašuma domājamo daļu nodošanu 

īpašumā bez atlīdzības 

 

Pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 

75. panta ceturto daļu, Liepnas pagasta dzīvojamo māju privatizācijas komisijas 26.04.1999. 

izziņu, 17.12.1992. Alūksnes rajona paju sabiedrības “Liepna” vienošanos starp paju sabiedrību 

un [..] par dzīvokļa Nr. [..] “Liepnā 3”, Liepnā, Liepnas pagastā, Alūksnes novadā pirkšanu, 

24.04.1996. Alūksnes rajona tiesas spriedumu, lietas Nr. 2-252m-2/3, 10.12.1996. pirkuma 

līgumu, un,  

ņemot vērā [..] 09.10.2020. iesniegumu, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 

09.10.2020. ar Nr. ANP/1-24/20/899 par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības,  

 

1. Nodot īpašumā bez atlīdzības [..], personas kods [..], zemesgabala “Liepna 3”, Liepnā, 

Liepnas pagastā, Alūksnes novadā, īpašuma kadastra Nr. [..], pie dzīvokļa īpašuma 

Nr. [..] piederošās kopīpašuma 476/3539 domājamās daļas. 

 

2. Vienošanās par zemes kopīpašuma 476/3539 domājamo daļu nodošanu bez atlīdzības 

[..] īpašumā noslēdzama viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas. 

 

Domes priekšsēdētājs                 A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 

Reģistrācijas numurs 90000018622 

Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV – 4301, tālruņi: 64381496, 29453047, e-pasts: dome@aluksne.lv, 

www.aluksne.lv 

A/S „SEB banka”, kods UNLALV2X, konts Nr.LV58UNLA0025004130335   

Alūksnē 

2020. gada 29. oktobrī                                                                       sēdes protokols Nr.16, 3. p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.262 

 

Par cirsmas īpašumā “Bejas skola”, Bejā, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā 

atsavināšanu 

 

 Izskatot Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “SPODRA” 17.09.2020. iesniegumu 

par cirsmas atsavināšanu izsolē, kas 17.09.2020. saņemts Alūksnes novada pašvaldībā un 

reģistrēts ar Nr. ANP/1-42/20/3333, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta 

pirmās daļas 19.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3. panta otro daļu, 

4. panta otro daļu, 6. panta otro daļu, 8. panta ceturto un piekto daļu, ņemot vērā Alūksnes 

novada pašvaldības mežu apsaimniekošanas plānu 2020.-2024. gadam (apstiprināts ar 

Alūksnes novada domes 30.04.2020. lēmumu Nr. 112), 

 

1. Atsavināt Alūksnes novada pašvaldībai piederošu kustamo mantu, cirsmu Galveno cirti 

- kailcirti (platība 1,22 ha, 1. kvartāla nogabalos Nr.2 un Nr.3, pārdodamais koku 

apjoms cirsmā - 328,62 m³) īpašumā “Bejas skola”, Bejā, Jaunalūksnes pagastā, 

Alūksnes novadā, zemes vienības kadastra apzīmējums 3656 010 0215, (turpmāk -

cirsma), pārdodot to izsolē. 

2. Uzdot Alūksnes novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas komisijai organizēt 

atsavināmās kustamās mantas - cirsmas novērtēšanu, izstrādāt izsoles noteikumus un 

rīkot izsoli. 

 

Domes priekšsēdētājs                  A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 

Reģistrācijas numurs 90000018622 

Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV – 4301, tālruņi: 64381496, 29453047, e-pasts: dome@aluksne.lv, 

www.aluksne.lv 

A/S „SEB banka”, kods UNLALV2X, konts Nr.LV58UNLA0025004130335   

Alūksnē 

2020. gada 29. oktobrī                                                                       sēdes protokols Nr.16, 4. p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.263 

 

Par cirsmu paketes īpašumā “Izgāztuve”, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā 

atsavināšanu 

 

 Izskatot Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “SPODRA” 22.09.2020. iesniegumu 

par cirsmu atsavināšanu izsolē, kas 22.09.2020. saņemts Alūksnes novada pašvaldībā un 

reģistrēts ar Nr. ANP/1-42/20/3383, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta 

pirmās daļas 19.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3. panta otro daļu, 

4. panta otro daļu, 6. panta otro daļu, 8. panta ceturto un piekto daļu, ņemot vērā Alūksnes 

novada pašvaldības mežu apsaimniekošanas plānu 2020.-2024. gadam (apstiprināts ar 

Alūksnes novada domes 30.04.2020. lēmumu Nr. 112), 

 

1. Atsavināt Alūksnes novada pašvaldībai piederošu kustamo mantu - cirsmas īpašumā 

“Izgāztuve”, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā, īpašuma kadastra Nr. 3656 009 

0149 (turpmāk-cirsmas), atsavinot vienā izsoles paketē ar kopējo pārdodamo koku 

apjomu 348,7 m³: 

1.1. Cirsmu Galveno cirti – kailcirti “Izgāztuvē”, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes 

novadā, īpašuma kadastra Nr.3656 009 0149 (platība 1,03 ha, 1. kvartāla nogabalos 

Nr.4. un Nr.5); 

1.2.  Cirsmu – kopšanas cirti “Izgāztuvē”, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā, 

īpašuma kadastra Nr.3656 009 0149 (platība 0,51 ha, 1. kvartāla nogabalos Nr.1 un 

Nr.2); 

1.3.  Divas cirsmas - kailcirtes “Izgāztuvē”, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā, 

īpašuma kadastra Nr.3656 009 0149 (ārpus meža zemes ar kopējo platību 0,6 ha). 

 

2. Uzdot Alūksnes novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas komisijai organizēt 

atsavināmās kustamās mantas - cirsmu paketes novērtēšanu, izstrādāt izsoles 

noteikumus un rīkot izsoli. 

 

Domes priekšsēdētājs                 A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 

Reģistrācijas numurs 90000018622 

Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV – 4301, tālruņi: 64381496, 29453047, e-pasts: dome@aluksne.lv, 

www.aluksne.lv 

A/S „SEB banka”, kods UNLALV2X, konts Nr.LV58UNLA0025004130335   

Alūksnē 

2020. gada 29. oktobrī    sēdes protokols Nr.16, 5. p. 

ALŪKSNES NOVADA DOMES 

LĒMUMS Nr.264 

Par cirsmu paketes īpašumos “Lauces” un “Lauces 1”, Alsviķu pagastā, Alūksnes 

novadā atsavināšanu 

Izskatot Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “SPODRA” 15.10.2020. iesniegumu 

par cirsmu atsavināšanu izsolē, kas 15.10.2020. saņemts Alūksnes novada pašvaldībā un 

reģistrēts ar Nr. ANP/1-42/20/3765, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta 

pirmās daļas 19.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3. panta otro daļu, 

4. panta otro daļu, 6. panta otro daļu, 8. panta ceturto un piekto daļu, ņemot vērā Alūksnes

novada pašvaldības mežu apsaimniekošanas plānu 2020.-2024.gadam (apstiprināts ar Alūksnes

novada domes 30.04.2020. lēmumu Nr.112),

1. Atsavināt Alūksnes novada pašvaldībai piederošu kustamo mantu - cirsmas īpašumos

“Lauces”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā, īpašuma kadastra Nr. 3642 008 0025, un

“Lauces 1”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā, īpašuma kadastra Nr. 3642 008 0066,

turpmāk - cirsmas, atsavinot vienā izsoles paketē ar kopējo pārdodamo koku apjomu

717,58m³:

1.1. Cirsmu Galveno cirti – kailcirti, īpašumā “Lauces”, Alsviķu pagastā, Alūksnes 

novadā, īpašuma kadastra Nr.3642 008 0025 (platība 0,44 ha, 1. kvartāla nogabalā 

Nr.5); 

1.2. Cirsmu Kopšanas cirti, īpašumā “Lauces”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā, 

īpašuma kadastra Nr.3642 008 0025 (platība 2,46 ha, 1. kvartāla nogabalos Nr.1, 

2, 3, 4); 

1.3. Cirsmu Galveno cirti – kailcirti, īpašumā “Lauces 1”, Alsviķu pagastā, Alūksnes 

novadā, īpašuma kadastra Nr.3642 008 0066 (platība 0,11 ha, 1. kvartāla nogabalā 

Nr.3); 

1.4. Cirsmu Galveno cirti – kailcirti, īpašumā “Lauces 1”, Alsviķu pagastā, Alūksnes 

novadā, īpašuma kadastra Nr.3642 008 0066 (platība 0,21 ha, 1. kvartāla nogabalā 

Nr.7); 

1.5. Cirsmu Galveno cirti – kailcirti, īpašumā “Lauces 1”, Alsviķu pagastā, Alūksnes 

novadā, īpašuma kadastra Nr.3642 008 0066 (platība 0,42 ha, 1. kvartāla nogabalā 

Nr.8); 

1.6. Cirsmu Kopšanas cirti, īpašumā “Lauces 1”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā, 

īpašuma kadastra Nr.3642 008 0066 (platība 3,49 ha, 1. kvartāla nogabalos Nr.1, 

2, 4, 5, 6). 
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2. Uzdot Alūksnes novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas komisijai organizēt 

atsavināmās kustamās mantas – cirsmu paketes – novērtēšanu, izstrādāt izsoles 

noteikumus un rīkot izsoli. 

 

Domes priekšsēdētājs                 A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 

Reģistrācijas numurs 90000018622 

Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV – 4301, tālruņi: 64381496, 29453047, e-pasts: dome@aluksne.lv, 

www.aluksne.lv 

A/S „SEB banka”, kods UNLALV2X, konts Nr.LV58UNLA0025004130335   

Alūksnē 

2020. gada 29. oktobrī                                                                       sēdes protokols Nr.16, 6. p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.265 

 

Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

3672 001 0043 īpašumā “Jaundzelmes”, Malienas pagastā, Alūksnes novadā 

atsavināšanu 

 

 Izskatot bijušā zemes lietotāja 12.10.2020. iesniegumu par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 3672 001 0043 Malienas pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu, kas 12.10.2020. 

saņemts Alūksnes novada pašvaldībā un reģistrēts ar Nr. ANP/1-24/20/906, pamatojoties uz  

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta ceturtās daļas 8.punktu, 5. panta 

pirmo daļu, 8. panta otro daļu,  

 

1. Sagatavot atsavināšanai nekustamā īpašuma “Jaundzelmes”, Malienas pagastā, 

Alūksnes novadā, kadastra Nr. 3672 001 0010, sastāvā esošu neapbūvētu, Alūksnes 

novada pašvaldībai piekritīgu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3672 001 0043.  

2. Piekrist, ka atsavināšanas izdevumus, saistītus ar zemesgabala 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.  

3. Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības īpašumu – neapbūvētu zemes vienību 

ar kadastra apzīmējumu 3672 001 0043, Malienas pagastā, Alūksnes novadā, pārdodot 

par brīvu cenu bijušajam zemes lietotājam. 

4. Uzdot nosacītās cenas noteikšanu un atsavināšanu veikt Īpašumu atsavināšanas 

komisijai. 

 

Domes priekšsēdētājs                 A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 

Reģistrācijas numurs 90000018622 

Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV – 4301, tālruņi: 64381496, 29453047, e-pasts: dome@aluksne.lv, 

www.aluksne.lv 

A/S „SEB banka”, kods UNLALV2X, konts Nr.LV58UNLA0025004130335   

Alūksnē 

2020. gada 29. oktobrī                                                                       sēdes protokols Nr.16, 7. p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.266 

 

Par Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes struktūrvienību “Sociālā māja” un 

“Alūksnes novada Naktspatversme” pakalpojuma sniegšanas vietas maiņu 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, 77. panta 

pirmo, otro daļu, likuma “Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamam mājām” 

4. panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2006. gada 20. jūnija noteikumu Nr. 496 “Nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un 

maiņas kārtība” 17.3.1. apakšpunktu, Ministru kabineta 2018. gada 12. jūnija noteikumu 

Nr. 326 “Būvju klasifikācijas noteikumi” 5. un 6. punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu 

un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums 3. panta 1. punktu,  

 

1. Uzdot Mārkalnes pagasta pārvaldei nodot Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldei telpu 

grupu Nr. 3676 005 0083 001 002 (07.09.2017. Ēkas kadastrālās uzmērīšanas lieta būvei 

ar kadastra apzīmējumu Nr. 3676 005 0083 001), ēkā ar kadastra apzīmējumu 3676 005 

0083 001, adrese: “Pūcīte”, Mārkalnē, Mārkalnes pagastā, Alūksnes novadā, LV-4351, 

kuru izmantos sociālo pakalpojumu sniegšanai. 

2. Uzdot Mārkalnes pagasta pārvaldei un Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldei noslēgt 

vienošanos par ēkas ar kadastra apzīmējumu 3676 005 0083 001, adrese: “Pūcīte”, 

Mārkalnē, Mārkalnes pagastā, Alūksnes novadā, LV-4351, apsaimniekošanas kārtību. 

3. Noteikt sociālās dzīvojamās mājas statusu šī lēmuma 1. punktā norādītajai telpu grupai 

ēkā ar kadastra apzīmējumu 3676 005 0083 001, adrese: “Pūcīte”, Mārkalnē, Mārkalnes 

pagastā, Alūksnes novadā, LV-4351. 

4. Mainīt Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes struktūrvienības “Sociālā māja” 

pakalpojuma sniegšanas vietu no adreses “Vālodzes”, Mārkalnē, Mārkalnes pagastā, 

Alūksnes novadā, LV-4351 uz adresi “Pūcīte”, Mārkalnē, Mārkalnes pagastā, Alūksnes 

novadā, LV-4351. 

5. Mainīt Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes struktūrvienības “Alūksnes novada 

Naktspatversme” pakalpojuma sniegšanas vietu no adreses Merķeļa ielā 3, Alūksnē, 

Alūksnes novadā, LV-4301 uz adresi “Pūcīte”, Mārkalnē, Mārkalnes pagastā, Alūksnes 

novadā, LV-4351. 

6. Uzdot Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldei organizēt pasākumus, kas saistīti ar 

Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes struktūrvienību “Sociālā māja” un “Alūksnes 

novada Naktspatversme” pakalpojuma sniegšanas vietas maiņu. 

7. Uzdot Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldei atbrīvot ēku “Vālodzes”, Mārkalnē, 

Mārkalnes pagastā, Alūksnes novadā, LV-4351 līdz 01.11.2020. 
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8. Uzdot Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldei atbrīvot ēku Merķeļa ielā 3, Alūksnē, 

Alūksnes novadā, LV-4301 līdz 01.12.2020. 

9. Ar šī lēmuma spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Alūksnes novada domes 25.06.2015. 

lēmums Nr. 223 “Par sociālās dzīvojamās mājas statusa noteikšanu”. 

10. Ar šī lēmuma spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Alūksnes novada domes 24.05.2012. 

lēmums Nr. 182 “Par Naktspatversmes atrašanās  vietu”. 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                                    A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 

Reģistrācijas numurs 90000018622 

Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV – 4301, tālruņi: 64381496, 29453047, e-pasts: dome@aluksne.lv, 

www.aluksne.lv 

A/S „SEB banka”, kods UNLALV2X, konts Nr.LV58UNLA0025004130335   

Alūksnē 

2020. gada 29. oktobrī                                                                       sēdes protokols Nr.16, 8. p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.267 

 

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

Mārkalnes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu  

 

 Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta otro daļu, 5.panta pirmo un piekto daļu, 8.panta 

otro daļu,  un ņemot vērā  Tautsaimniecības komitejas 19.10.2020. lēmumu (protokols Nr.10, 

2.p.), 

 

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

Mārkalnē, Mārkalnes pagastā, Alūksnes novadā, īpašuma kadastra Nr. 3676 005 0122, 

kas sastāv no nedzīvojamās ēkas un zemesgabala 0,1953 ha platībā.  

2. Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē. 

3. Nosacītās cenas noteikšanu un izsoles organizēšanu uzdot veikt Alūksnes novada 

pašvaldības Īpašumu atsavināšanas komisijai. 

4. Noteikt nekustamā īpašuma “Vālodzes”, Mārkalnē, Mārkalnes pagastā, Alūksnes 

novadā turpmākās izmantošanas nosacījumu - nekustamā īpašuma “Vālodzes”, 

Mārkalnē, Mārkalnes pagastā, Alūksnes novadā pircējam 12 (divpadsmit) mēnešu laikā 

jāuzsāk saimnieciskā darbība atbilstoši esošajam būves galvenajam lietošanas veidam 

(viesnīcas un sabiedriskās ēdināšanas ēkas) un tipam (dienesta viesnīcas). 

5. Izsoles noteikumos paredzēt pašvaldības atpakaļpirkuma tiesības, ja pircējs neizpilda šī 

lēmuma 4.punktā noteikto nekustamā īpašuma turpmākās izmantošanas nosacījumu. 

 

Domes priekšsēdētājs                 A.DUKULIS 
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Satur ierobežotas pieejamības informāciju 

 

   
 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 

Reģistrācijas numurs 90000018622 

Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV – 4301, tālruņi: 64381496, 29453047, e-pasts: dome@aluksne.lv, 

www.aluksne.lv 

A/S „SEB banka”, kods UNLALV2X, konts Nr.LV58UNLA0025004130335   

Alūksnē 

2020. gada 29. oktobrī                                                                       sēdes protokols Nr.16, 9. p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.268 

 

Par pārvaldīšanas tiesību nodošanu  

 

Izskatot dzīvojamās mājas Laurencenes ielā 4, Alūksnē, Alūksnes novadā dzīvokļu 

īpašnieku pilnvarotās personas [..] 19.10.2020. iesniegumu par pārvaldīšanas tiesību nodošanu, 

kas saņemts un reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 20.10.2020. ar Nr. ANP/1-24/20/918,  

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27.punktu, likuma 

“Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51. panta trešo, piekto un sesto daļu, 

Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 12. panta pirmo daļu, 

 

1. Nodot piecstāvu dzīvojamās mājas ar sešdesmit dzīvokļu īpašumiem, turpmāk – 

dzīvojamā māja, Laurencenes ielā 4, Alūksnē, Alūksnes novadā, kadastra numurs 3601 

502 0105, 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 

2020. gada 20. novembrim 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 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.269 

 

Par saistošo noteikumu Nr. 22/2020 “Lokālplānojums, kas groza Alūksnes novada 

teritorijas plānojumu 2015. -2027. gadam, nekustamajam īpašumam Pils iela 3, Alūksnē, 

Alūksnes novadā” izdošanu 

 Saskaņā ar Alūksnes novada domes 2020. gada 30. jūlija lēmumu Nr. 193 “Par 

lokālplānojuma, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015. -2027. gadam, 

nekustamajam īpašumam Pils iela 3, Alūksnē, Alūksnes novadā, pirmās redakcijas nodošanu 

publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”, ir veikta publiskā apspriešana. 

 Par lokālplānojuma izstrādi ir sagatavots ziņojums atbilstoši Ministru kabineta 

2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības 

plānošanas dokumentiem” 86. punktam. 

 Pamatojoties uz Teritorijas attīstības un plānošanas likuma 12. panta pirmo daļu, 24. un 

25. pantu, Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par 

pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 88.1. apakšpunktu un 91. punktu: 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 22/2020 “Lokālplānojums, kas groza 

Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015.-2027. gadam, nekustamajam 

īpašumam Pils iela 3, Alūksnē, Alūksnes novadā”. 

2. Paziņojumu par lēmuma pieņemšanu publicēt Alūksnes novada pašvaldības 

laikrakstā “Alūksnes Novada Vēstis”, pašvaldības tīmekļa vietnē www.aluksne.lv, 

Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” un Teritorijas 

attīstības plānošanas sistēmā. 

3. Saistošie noteikumi ir īstenojami tad, kad tiek pabeigtas Teritorijas attīstības 

plānošanas likuma 27. panta trešajā daļā minētās darbības. 

 

Pielikumā: Saistošie noteikumi Nr.22/2020 “Lokālplānojums, kas groza Alūksnes novada 

teritorijas plānojumu 2015. -2027. gadam, nekustamajam īpašumam Pils iela 3, Alūksnē, 

Alūksnes novadā”. 

 

Domes priekšsēdētājs                 A.DUKULIS 
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https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2020/0311/Saistosie_noteikumi_lokalplanojums.pdf
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2020/0311/Saistosie_noteikumi_lokalplanojums.pdf
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2020/0311/Saistosie_noteikumi_lokalplanojums.pdf
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.270 

 

Par Alūksnes novada Teritorijas plānojuma 2015-2027. gadam grozījumu izstrādes 

uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu 

 Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1.punktu, Teritorijas 

attīstības plānošanas likuma 12. panta pirmo daļu,  23. panta ceturto un piekto daļu, Ministru 

kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas 

attīstības plānošanas dokumentiem” 75., 77. un 93. punktu: 

 

1. Uzsākt Alūksnes novada teritorijas plānojuma (turpmāk – Teritorijas plānojums), 

kas apstiprināts ar Alūksnes novada pašvaldības 2015. gada 27. augusta 

saistošajiem noteikumiem Nr.14/2015 “Alūksnes novada teritorijas plānojums 

2015.-2027. gadam, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā 

daļa”, grozījumu izstrādi. 

2. Apstiprināt darba uzdevumu Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādei (pielikumā). 

3. Par Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes vadītāju apstiprināt Alūksnes novada 

domes priekšsēdētāja vietnieku Dzintaru ADLERU. 

4. Ar domes priekšsēdētāja rīkojumu izveidot darba grupu Teritorijas plānojuma 

grozījumu izstrādei. 

5. Paziņojumu par Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu publicēt 

pašvaldības tīmekļa vietnē www.aluksne.lv, pašvaldības laikrakstā “Alūksnes 

Novada Vēstis” un Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. 

6. Lēmumu divu nedēļu laikā nosūtīt darba uzdevumā minētajām institūcijām. 

7. Lēmumu par Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu ievietot 

Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā. 

 

Domes priekšsēdētājs                 A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.271 

 

Par konkursa “Mēs – Alūksnes novada nākotnei” nolikuma apstiprināšanu 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. un 10. punktu, 

21. panta pirmās daļas 23. punktu, 

 

1. Apstiprināt skolēnu konkursa “Mēs – Alūksnes novada nākotnei” nolikumu (pielikumā 

uz 5 lapām). 

 

2. Konkursa finansēšanu nodrošināt no Alūksnes novada pašvaldības 2020. gada budžeta 

līdzekļiem Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumiem. 
 

Domes priekšsēdētājs                 A.DUKULIS 
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https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2020/0311/Skolenu_konkursa_nolikums_2020%20(2).docx
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2020/0311/Skolenu_konkursa_nolikums_2020%20(2).docx
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.272 
 

Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības 2011. gada 24. februāra nolikumā 

Nr. 10/2011 “Mālupes pagasta bibliotēkas nolikums” 

 

 Pamatojoties uz Bibliotēku likuma 4. panta otro daļu, likuma “Par pašvaldībām” 

21. panta pirmās daļas 27.punktu, 

 

1. Izdarīt grozījumus Alūksnes novada pašvaldības 2011. gada 24. februāra nolikumā 

Nr. 10/2011 “Mālupes pagasta bibliotēkas nolikums” un turpmāk izteikt nolikuma 5. punktu 

šādā redakcijā: 

“5. Bibliotēkas juridiskā adrese ir: “Māras”, Mālupē, Mālupes pagastā, Alūksnes novadā, 

LV- 4358”. 

 

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 
 

Domes priekšsēdētājs         A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.273 

 

Par saistošo noteikumu Nr. 23/2020 “Grozījumi Alūksnes novada domes 2019. gada 

26. septembra saistošajos noteikumos Nr. 13/2019 “Par materiālo atbalstu bāreņiem un 

bez vecāku gādības palikušiem bērniem un audžuģimenēm”” izdošanu 

 

Pamatojoties uz likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 25.2 panta pirmo 

un piekto daļu, Ministru kabineta 2005. gada 15. novembra noteikumu Nr. 857 “Noteikumi par 

sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir 

ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās” 27., 30., 31., 31.1, 32. punktu 

un Ministru kabineta 2018. gada 26. jūnija noteikumu Nr. 354 “Audžuģimenes noteikumi” 

78.1., 78.2. apakšpunktu, Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumu Nr. 1549 

“Kārtība, kādā piešķir un izmaksā atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu” 2. punktu, 

 

 apstiprināt saistošos noteikumus Nr.23/2020 “Grozījumi Alūksnes novada domes 

2019. gada 26. septembra saistošajos noteikumos Nr. 13/2019 “Par materiālo atbalstu bāreņiem 

un bez vecāku gādības palikušiem bērniem un audžuģimenēm””  un to paskaidrojuma rakstu. 

 

Domes priekšsēdētājs         A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr.274 

 

Par “Alūksnes Novada Vēstīm” 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.1 pantu (redakcijā, kas stājas spēkā 

02.11.2020.), likuma “Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem” 11. pantu,  

 

1. Izbeigt Alūksnes novada pašvaldības laikraksta “Alūksnes Novada Vēstis” 

(reģistrācijas apliecības Nr. M 001229) darbību. 

2. Izdot pašvaldības bezmaksas informatīvo izdevumu “Alūksnes Novada Vēstis”. 

3. Uzdot Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektoram: 

3.1.organizēt nepieciešamās darbības laikraksta “Alūksnes Novada Vēstis” izslēgšanai 

no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Masu informācijas līdzekļu reģistra; 

3.2.organizēt pašvaldības bezmaksas informatīvā izdevuma “Alūksnes Novada Vēstis” 

izdošanu. 

4. Lēmums stājas spēkā 2020. gada 2. novembrī. 

 

Domes priekšsēdētājs                A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.275 

 

Par saistošo noteikumu Nr. 24/2020  

“Grozījumi Alūksnes novada domes 2013. gada 25. jūlija saistošajos noteikumos 

Nr. 18/2013 “Alūksnes novada pašvaldības nolikums”” izdošanu  

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 1. punktu un 24. pantu,  

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 24/2020 “Grozījumi Alūksnes novada domes 

2013. gada 25. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 18/2013 “Alūksnes novada pašvaldības 

nolikums”” un to paskaidrojuma rakstu. 

 

Domes priekšsēdētājs         A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr.276 

 

Par saistošo noteikumu Nr. 25/2020 

“Grozījums Alūksnes novada domes 2016. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos 

Nr. 2/2016 “Par Alūksnes novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu”” 

izdošanu 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 45. panta piekto daļu,  

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 25/2020 “Grozījums Alūksnes novada domes 

2016. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2/2016 “Par Alūksnes novada domes 

saistošo noteikumu publicēšanas vietu”” un to paskaidrojuma rakstu. 

 

Domes priekšsēdētājs         A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr.277 

 

Par grozījumiem Alūksnes novada domes 27.06.2019. lēmumā Nr. 207 “Par saistību 

uzņemšanos un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstības 

risinājuma īstenošanu” 

 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumiem Nr. 871 “Darbības 

programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt 

pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai 

dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība 

deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas 

īstenošanas noteikumi” un 2020. gada 5. oktobrī apstiprinātajiem Vidzemes plānošanas reģiona 

deinstitucionalizācijas plāna 2017.-2020. gadam grozījumiem Nr.5, 

izdarīt Alūksnes novada domes 27.06.2019. lēmumā Nr. 207 “Par saistību uzņemšanos 

un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstības risinājuma īstenošanu”, 

sēdes protokols Nr. 6, 26.punkts, šādus grozījumus: 

1. Papildināt lēmuma izdošanas tiesisko pamatojumu ar atsauci uz Vidzemes 

plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānu 2017.-2020. gadam. 

2. Izteikt 2. punktu šādā redakcijā: 

 “2. Atbalstīt projekta iesnieguma sagatavošanu un iesniegšanu Eiropas Savienības 

fondu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta 

mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un 

personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 

9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas 

plānu īstenošanai” otrajā projektu iesniegumu atlases kārtā, apstiprinot projekta 

indikatīvās izmaksas 1 307 036,18 EUR (viens miljons trīs simti septiņi tūkstoši 

trīsdesmit seši euro 18 centi), ko sastāda: 

2.1. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ar snieguma rezervi, valsts 

budžeta dotācija un valsts budžeta finansējums indikatīvi 817 184,94 EUR 

(astoņi simti septiņpadsmit tūkstoši viens simts astoņdesmit četri euro 94 

centi); 

2.2. Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējums indikatīvi 489 851,24 (četri 

simti astoņdesmit deviņi tūkstoši astoņi simti piecdesmit viens euro 24 centi).” 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                                    A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.278 

 

Par Jaunlaicenes pagasta pārvaldes īslaicīgās nomas maksas pakalpojumiem 

Izskatot Valsts akciju sabiedrības “Latvijas Pasts” iesniegumu, kas saņemts un reģistrēts 

Alūksnes novada pašvaldībā 14.09.2020. ar Nr. ANP/1-35/20/3259, 

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punkta b) 

apakšpunktu, Ministru kabineta 20.02.2018. noteikumu Nr. 97 “Publiskas personas mantas 

iznomāšanas noteikumi” trešo daļu,  

1. Noteikt maksu par īslaicīgu telpu nomu Alūksnes novada pašvaldības Jaunlaicenes 

pagasta pārvaldes telpās “Dārziņos 3”, Jaunlaicenē, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes 

novadā, Valsts akciju sabiedrībai “Latvijas Pasts” – 0,50 EUR par 27,53 m2 stundā bez 

pievienotās vērtības nodokļa. 

2. Lēmuma izpildi nodrošina Jaunlaicenes pagasta pārvalde. 

3. Lēmums stājas spēkā 2020. gada 2. novembrī. 

 

Domes priekšsēdētājs                 A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.279 

 

Par grozījumiem Alūksnes novada domes  24.09.2020. lēmumā Nr.249 “Par izglītības 

iestāžu izdevumu noteikšanu pašvaldību savstarpējos norēķinos” 

 

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

apakšpunktu, Ministru kabineta 28.06.2016. noteikumu Nr.418 “Kārtība, kādā veicami 

pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” 2., 8., 9. un 

10.punktu, 

ņemot vērā Izglītības pārvaldes 07.09.2020. iesniegumu Nr. IZP/01-19/20/97 “Par 

skolēnu skaitu uz 1.septembri”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 07.09.2020. ar 

Nr. ANP/1-42/20/3173,  

 

izdarīt grozījumus Alūksnes novada domes 24.09.2020. lēmumā Nr.249 “Par izglītības 

iestāžu izdevumu noteikšanu pašvaldību savstarpējos norēķinos” izsakot 1., 2. un 3.pielikumu 

jaunā redakcijā (pielikumā). 

 

Domes priekšsēdētājs                  A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.280 

 

Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem 

 Zeltiņu pagasta pārvaldei 

 

 Izskatot Zeltiņu pagasta pārvaldes 14.10.2020. iesniegumu “Par līdzekļu piešķiršanu”, 

kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 14.10.2020. ar Nr. ANP/1-42/20/3736, 

ņemot vērā Alūksnes novada domes 25.09.2014. lēmumu Nr. 360 “Par tautsaimniecības 

nozarei nozīmīgu tūrisma objektu attīstību Alūksnes novadā” un Alūksnes novada attīstības 

programmas 2011.-2017. aktualizētā Investīciju plāna 2015.-2020. gadam, kas apstiprināts ar 

Alūksnes novada domes 27.08.2020. lēmumu Nr. 232, 68.2.punktu,  

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 5.punktu, 21. panta 

pirmās daļas 2. un 23.punktu, likuma “Par pašvaldību budžetiem” 30. pantu, Alūksnes novada 

pašvaldības 27.05.2010. noteikumu Nr.4/2010 “Kārtība, kādā tiek sadalīti atsavināšanas 

procesā iegūtie līdzekļi par Alūksnes novada administratīvajām teritorijām” 1.2.punktu, 

 

1. Izdalīt no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem finansējumu 3 900,00EUR (trīs 

tūkstoši deviņi simti euro) tūrisma objekta “Padomju armijas raķešu bāze Zeltiņos” 

informatīvā satura sagatavošanai un elektroenerģijas pieslēguma ierīkošanas 

būvprojekta izstrādei. 

2. Minētos izdevumus attiecināt uz 04737 valdības funkciju kodu – “Zeltiņu pagasta 

tūrisma objektu attīstības nodrošināšana”. 

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu. 

 

Domes priekšsēdētājs                  A.DUKULIS 
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Lēmuma projekts satur ierobežotas  

pieejamības informāciju 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.281 
 

Par grozījumiem Alūksnes novada domes 31.01.2019. lēmumā Nr.15 “Par amata vietām 

un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā” 

 

Izskatot Liepnas pagasta pārvaldes 30.09.2020. iesniegumu Nr. LPP/1.5/20/88 “Par 

grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības amatu sarakstā”, kas reģistrēts Alūksnes novada 

pašvaldībā 30.09.2020. ar Nr. ANP/1-42/20/3514, Alūksnes novada bāriņtiesas 30.09.2020. 

iesniegumu Nr. BAR/1-14/20/1596 “Par grozījumu veikšanu”, kas reģistrēts Alūksnes novada 

pašvaldībā 30.09.2020. ar Nr. ANP/1-42/20/3527, Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes 

02.10.2020. iesniegumu Nr. SLP/1-7/20/921 “Par amatu vietām un darba slodzēm”, kas 

reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 02.10.2020. ar Nr. ANP/1-42/20/3574, Alūksnes muzeja 

05.10.2020. iesniegumu Nr. MUZ/1-9/20/25 “Par amata vietas izveidošanu”, kas reģistrēts 

Alūksnes novada pašvaldībā 05.10.2020. ar Nr. ANP/1-42/20/3592, Zeltiņu pagasta pārvaldes 

08.10.2020. iesniegumu Nr. ZPP/1.5/20/50 “Par izmaiņām amatu sarakstā”, kas reģistrēts 

Alūksnes novada pašvaldībā 08.10.2020. ar Nr. ANP/1-42/20/3658, Alūksnes Tūrisma 

informācijas centra 13.10.2020. iesniegumu Nr. TIC/1.8/20/13 “Par amata maiņu no izglītojošā 

darba un darba ar apmeklētājiem speciālista uz tūrisma informācijas speciālistu”, kas reģistrēts 

Alūksnes novada pašvaldībā 14.10.2020. ar Nr. ANP/1-42/20/3745, 

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,  

 

Ar 2020. gada 1.novembri izdarīt grozījumu Alūksnes novada domes 31.01.2019. 

lēmumā Nr.15 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”: 

1. Alūksnes novada bāriņtiesai (4.pielikums) likvidēt 6.pozīcijas amata vienību – 

bāriņtiesas locekļa palīgs (uz noteiktu laiku). 

2. Liepnas pagasta pārvaldei (13.pielikums): 

2.1. 3.pozīcijas amata vienībai – traktortehnikas vadītājs, noteikt summēto darba 

laiku, 

2.2. 15.pozīcijas amata vienībai – autobusa vadītājs, noteikt summēto darba laiku. 

3. Zeltiņu pagasta pārvaldei (19.pielikums): 

3.1.izveidot jaunu amata vienību – saimniecības pārzinis, izsakot 71. pozīciju šādā 

redakcijā: 

alu
ks

ne
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3.2. 8.pozīcijas amata vienībai – traktora vadītājs, noteikt summēto darba laiku, 

amatalgas likmi “[..]” aizstāt ar amatalgas likmi “[..]”, darba slodzi “1” aizstāt 

ar darba slodzi “0,7”, mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar mēnešalgas likmi “[..]”. 

4. Alūksnes muzejam (24.pielikums) izveidot jaunu amata vienību – klientu 

apkalpošanas speciālists, izsakot 8. pozīciju šādā redakcijā: 

5. Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldei (49.pielikums): 

5.1. 12.pozīcijas amata vienībai – sociālais darbinieks, darba slodzi “0,75” aizstāt ar 

darba slodzi “1”, mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar mēnešalgas likmi “[..]”, 

5.2. 37.pozīcijas amata vienībai – sociālais darbinieks, darba slodzi “0,75” aizstāt ar 

darba slodzi “1”, mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar mēnešalgas likmi “[..]”, 

5.3.  38.pozīcijas amata vienībai – sociālā darba organizators, amata nosaukumu 

“sociālā darba organizators” aizstāt ar amata nosaukumu “sociālās palīdzības 

organizators”, 

5.4. likvidēt 39.1 un 40.pozīcijas amata vienības – sociālais darbinieks, 

5.5. izveidot divas jaunas amata vienības – sociālais mentors, izsakot 44.1 pozīciju 

šādā redakcijā: 

**ESF projekta Nr.9.2.1.1/15/I/001 “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” ietvaros 

pilotprojekts “Ģimenes asistenta pakalpojuma aprobēšana”. 

6. Alūksnes Tūrisma informācijas centram (50.pielikums) 6.pozīcijas amatam - 

izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem speciālists, amata nosaukumu 

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
 

7.1 Saimniecības 

pārzinis 

3./II A 5151 11 

 

6 3 [..] 0,3 [..] 

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
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m

at
al

g
a,
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U
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D
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b
a 
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o

d
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M
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g
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U
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8. Klientu 

apkalpošanas 

speciālists 

(sezonas) 

23./II A 4222 07 

 

6 1 [..] 1 [..] 

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
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A
m

at
al

g
a,

 E
U
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D
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b
a 
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o

d
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M
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g
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U
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44.1 Sociālais 

mentors** 

39./II A 5162 04 

 

4 3 [..] 2 [..] 
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“izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem speciālists” aizstāt ar amata 

nosaukumu “tūrisma informācijas speciālists”, izsakot 6. pozīciju šādā redakcijā: 

 

 

Domes priekšsēdētājs                  A.DUKULIS 
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Amata nosaukums 

Amata saime, 

(apakšsaime), 
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6. Tūrisma 

informācijas 

speciālists 

57./III 3339 42 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.282 

 

Par saistošo noteikumu Nr. 26/2020 

“Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2020. gada 28. janvāra saistošajos 

noteikumos Nr. 1/2020 “Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2020. gadam”” 

izdošanu 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2.punktu un likuma “Par 

pašvaldību budžetiem” 16. un 17. pantu, 

 

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 26/2020 “Par grozījumiem Alūksnes novada domes 

2020. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2020 “Par Alūksnes novada pašvaldības 

budžetu 2020.gadam”” un to paskaidrojuma rakstu. 

 

Domes priekšsēdētājs                 A.DUKULIS 
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Satur ierobežotas pieejamības informāciju (personas kodi) 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.283 

 

Par Alūksnes novada pašvaldības apbalvojuma “Sudraba zīle” piešķiršanu 

 

 Pamatojoties uz Alūksnes novada domes 28.03.2013. nolikuma Nr.3/2013 “Par 

Alūksnes novada pašvaldības apbalvojumiem” 5., 14. un 16. punktu un Alūksnes novada 

pašvaldības apbalvojuma “Sudraba zīle” pretendentu vērtēšanas komisijas 16.10.2020. 

sanāksmes lēmumu, 

 

1. Piešķirt Alūksnes novada pašvaldības apbalvojumu “Sudraba zīle” un naudas balvu 

500,00 EUR (pieci simti euro): 

1.1.Nominācijā “IZGLĪTĪBA” Idai ZELČAI (personas kods [..]) – par augstu 

profesionalitāti pedagoģiskajā darbā un jauniešu patriotiskajā audzināšanā, 

motivēšanu personības izaugsmei, kā arī sabiedrisku aktivitāti; 

1.2.Nominācijā “IZGLĪTĪBA” Anitai PĒTERSONEI (personas kods [..]) – par 

nozīmīgu ieguldījumu Alūksnes novada iedzīvotāju augstākās profesionālās 

izglītības un tālākizglītības veicināšanā; 

1.3.Nominācijā “ĢIMENE MEDICĪNĀ” Gunitai KUČIKAI (personas kods [..]) un 

Pēterim KUČIKAM (personas kods [..]) – par augsti profesionālu sirdsdarbu 

medicīnas nozarē, atbildīgu ieguldījumu Alūksnes novada iedzīvotāju veselības 

aprūpē; 

1.4.Nominācijā “TAUTSAIMNIECĪBA” sabiedrībai ar ierobežotu atbildību 

“ABIO” (reģistrācijas numurs 44103035308), valdes priekšsēdētājs Intars 

BERKULIS, ražotnes vadītājs Ainārs RENCIS – par mērķtiecīgu un nozīmīgu 

uzņēmuma izaugsmi nozarē, atbalstu vietējai kopienai; 

1.5.Nominācijā “TAUTSAIMNIECĪBA” sabiedrībai ar ierobežotu atbildību 

“FAPS” (reģistrācijas numurs 40003235260), valdes priekšsēdētājs Armands 

ROZE – par nozīmīgu veikumu tautsaimniecībā, ilgtspējīgu saimniecisko 

darbību, ieguldījumu sabiedrības izglītošanā un Alūksnes novada atpazīstamības 

veicināšanā. 

2. Naudas balvas apmērs norādīts pirms nodokļu nomaksas. Naudas balva, atskaitot 

normatīvajos aktos paredzētos nodokļus, iemaksājama apbalvojuma saņēmēja 

norādītajā kontā. 

 

Domes priekšsēdētājs                          A.DUKULIS 

alu
ks

ne
.lv




