
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 28. decembrī      sēdes protokols Nr.19, 2. p. 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

LĒMUMS Nr.316 

Par Alūksnes novada pašvaldībai piederoša zemes starpgabala ar kadastra apzīmējumu 

3660 001 0144, “Jaunmežvidi”, Jaunlaicenes 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 daļu, 8. panta otro 

daļu,  un ņemot vērā  Tautsaimniecības komitejas 20.04.2020. lēmumu (protokols Nr.4, 1.p.), 

1. Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības īpašumu – neapbūvētu zemes

starpgabalu ar zemes vienības kadastra apzīmējumu 3660 001 0144, “Jaunmežvidi”,

Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā, pārdodot atklātā izsolē noteiktam personu

lokam pievienošanai pierobežas īpašumam.

2. Uzdot nosacītās cenas noteikšanu un atsavināšanu veikt Alūksnes novada pašvaldības

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 28. decembrī                                                                sēdes protokols Nr.19, 3. p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.317 

 

Par Alūksnes novada pašvaldībai piederoša zemes starpgabala ar kadastra apzīmējumu 

3660 001 0124, “Mētras”, Jaunlaicenes 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 daļu, 8. panta otro 

daļu,  un ņemot vērā  Tautsaimniecības komitejas 20.04.2020. lēmumu (protokols Nr.4, 1.p.), 

 

1. Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības īpašumu – neapbūvētu zemes 

starpgabalu ar zemes vienības kadastra apzīmējumu 3660 001 0124, “Mētras”, 

Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā, pārdodot atklātā izsolē noteiktam personu 

lokam pievienošanai pierobežas īpašumam. 

2. Uzdot nosacītās cenas noteikšanu un atsavināšanu veikt Alūksnes novada pašvaldības 

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 28. decembrī                                                                sēdes protokols Nr.19, 4. p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.318 

 

Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Drusku ferma”, Veclaicenes 

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 daļu, 8. panta otro 

daļu,  un ņemot vērā  Tautsaimniecības komitejas 14.12.2020. lēmumu (protokols Nr.12, 1.p.), 

 

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

Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā, īpašuma kadastra Nr. 3688 002 0172, kas sastāv 

no zemesgabala 1,63 ha platībā.  

2. Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē. 

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

pašvaldības 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 28. decembrī                                                                sēdes protokols Nr.19, 5. p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.319 

 

Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Pērles 8”, Veclaicenes 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 daļu, 8. panta otro daļu  

un ņemot vērā  Tautsaimniecības komitejas 14.12.2020. lēmumu (protokols Nr.12, 1.p.), 

 

1. Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu “Pērles 8”, 

Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā, īpašuma kadastra Nr. 3688 002 0111, kas sastāv 

no zemesgabala 4,9 ha platībā.  

2. Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē. 

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

pašvaldības 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 28. decembrī                                                                sēdes protokols Nr.19, 6. p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.320 

 

Par Alūksnes novada pašvaldībai piederošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

3658 002 0323 īpašumā Liepu ielā 2, Jaunannā, Jaunannas pagastā, Alūksnes novadā 

atsavināšanu 

 

 Izskatot būvju ar kadastra apzīmējumiem 3658 002 0323 001, 3658 002 0323 002, 3658 

002 0323 003 īpašnieka 03.04.2020. iesniegumu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

3658 002 0323, Jaunannā, Jaunannas pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu, kas 03.04.2020. 

saņemts Alūksnes novada pašvaldībā un reģistrēts ar Nr. ANP/1-24/20/347, pamatojoties uz  

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta ceturtās daļas 3.punktu, 5. panta 

pirmo daļu, 8. panta otro daļu,  

 

1. Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības īpašumu – apbūvētu zemes vienību 

ar kadastra apzīmējumu 3658 002 0323, Jaunannā, Jaunannas pagastā, Alūksnes 

novadā, pārdodot par brīvu cenu uz zemesgabala esošu, zemesgrāmatā ierakstītu būvju 

īpašniekam. 

2. 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 28. decembrī                                                                sēdes protokols Nr.19, 7. p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.321 

 

Par Alūksnes novada pašvaldībai piederošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

3688 003 0135 īpašumā “Grauzdiņi”, Kornetos, Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā 

atsavināšanu 

 

 Izskatot būves ar kadastra apzīmējumu 3688 003 0135 001 īpašnieka 02.01.2020. 

iesniegumu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3688 003 0135, Kornetos, Veclaicenes 

pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu, kas 02.01.2020. saņemts Alūksnes novada pašvaldībā 

un reģistrēts ar Nr. ANP/1-24/20/2, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas 

likuma 4. panta ceturtās daļas 3.punktu, 5. panta pirmo daļu, 8. panta otro daļu,  

 

1. Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības īpašumu – apbūvētu zemes vienību 

ar kadastra apzīmējumu 3688 003 0135 “Grauzdiņi”, Kornetos, Veclaicenes pagastā, 

Alūksnes novadā, pārdodot par brīvu cenu uz zemesgabala esošas, zemesgrāmatā 

ierakstītas būves īpašniekam. 

2. 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 28. decembrī                                                                sēdes protokols Nr.19, 8. p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.322 

 

Par cirsmas īpašumā “Runči”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu 

 

 Izskatot Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “Spodra” 16.11.2020. iesniegumu par 

cirsmas atsavināšanu izsolē, kas 19.11.2020. saņemts Alūksnes novada pašvaldībā  un reģistrēts 

ar Nr. ANP/1-42/20/4221, 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, 

 

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

- kailcirti (platība 0,68 ha, 1.kvartāla nogabalā Nr.13, pārdodamais koku  apjoms cirsmā 

- 215,14 m³) īpašumā “Runči”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā, zemes vienības 

kadastra apzīmējums 3642 011 0113, (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 28. decembrī                                                                sēdes protokols Nr.19, 9. p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.323 

 

Par cirsmu paketes īpašumā “Aupatu gārša”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā 

atsavināšanu 

 

 Izskatot Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “Spodra” 16.12.2020. iesniegumu par 

cirsmu  atsavināšanu izsolē, kas 16.12.2020. saņemts Alūksnes novada pašvaldībā un reģistrēts 

ar Nr. ANP/1-42/20/4553, 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, 

 

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

“Aupatu gārša”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā, īpašuma kadastra Nr. 3642 013 

0058 (turpmāk - cirsmas), atsavinot vienā izsoles paketē ar kopējo pārdodamo koku 

apjomu 2830,4 m³: 

1.1. Cirsmu Galveno cirti – kailcirti “Aupatu gāršā”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā, 

īpašuma kadastra Nr. 3642 013 0058 (platība 3,27 ha, 1. kvartāla nogabalos Nr.3, 4 

un 5); 

1.2. Cirsmu Galveno cirti – kailcirti “Aupatu gāršā”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā, 

īpašuma kadastra Nr. 3642 013 0058 (platība 5,0 ha, 1. kvartāla nogabalos Nr.6, 7 

un 8); 

1.3. Cirsmu Galveno cirti – kailcirti “Aupatu gāršā”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā, 

īpašuma kadastra Nr. 3642 013 0058 (platība 0,91 ha, 1. kvartāla nogabalā Nr.26); 

1.4. Cirsmu - kopšanas cirti, “Aupatu gāršā”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā, 

īpašuma kadastra Nr. 3642 013 0058 (platība 1,92 ha, 1. kvartāla nogabalā Nr.2). 

 

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 28. decembrī                                                                sēdes protokols Nr.19, 10. p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.324 

 

Par grozījumiem bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujā  Nr. 5 atradnē 

“Stārķi-1” Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā 

 

Alūksnes novada pašvaldībā 29.10.2020 saņemts un ar Nr. ANP/1-40/20/3958  

reģistrēts SIA “SORMA PLUS”, vienotais reģistrācijas numurs 44103054436, iesniegums ar 

lūgumu veikt grozījumus derīgo izrakteņu ieguves atļaujā (turpmāk – Atļauja) Nr.5, precizējot 

ieguves laukuma robežas, izsniegta SIA “SORMA PLUS” 2011. gada 22. decembrī atradnei 

“Stārķi-1”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā. 

Izskatot iesniegumu un tā pielikumus, un izvērtējot Alūksnes novada pašvaldības rīcībā 

esošo informāciju, konstatēts: 

- smilts – grants un smilts atradne “Stārķi-1” atrodas iesniedzēja īpašumā esošā 

nekustamā īpašuma “Stārķi-1” (kadastra numurs 3642 006 0442), Alsviķu 

pagastā, Alūksnes novadā, sastāvā esošajā zemes vienībā ar kadastra 

apzīmējumu 3642 006 0442; 

- Valsts Vides dienests 2020. gada 22. oktobrī ir pieņēmis lēmumu 

Nr. CS20VL0169 “Par grozījumiem derīgo izrakteņu ieguves limitā”, kurā 

norādīts ka grozījumu nepieciešamība tiek pamatota ar ieceri veikt derīgo 

izrakteņu ieguvi neveidojot robežkāpli ar blakus esošo atradni; 

- Atbilstoši 2020.gada 11.septembra izrakstam no valsts SIA “Latvijas Vides, 

ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas 

komisijas sēdes protokola Nr.65, precizētas atradnes robežpunktu koordinātas, 

nosakot tās pa nekustamā īpašuma “Stārķi 1” robežu un atradnei “Stārķi-1” 

noteikta platība – 30,61 tūkst.m2, sniegtas jaunas robežpunktu koordinātas, 

ģeoloģiski izpētīto krājumu apjoms atstāts nemainīgs. 

 

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

zemes dzīlēm” 4. panta piektās daļas 1.punktu, 9. panta pirmās daļas 5. punktu, Ministru 

kabineta 2011.gada 6.septembra noteikumu Nr.696 “Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži 

sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība” 32., 33., 34.punktu, Ministru 

kabineta noteikumu Nr.1055 “Noteikumi par valsts nodevu par zemes dzīļu izmantošanas 

licenci, bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju un atradnes pasi” 6. un 7.punktu, 

1. Veikt grozījumus 2011.gada 22.decembrī izsniegtajā Atļaujā Nr.5 smilts-grants un 

smilts ieguvei atradnē “Stārķi-1”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā, precizējot derīgo 

izrakteņu ieguves licences laukuma robežpunktu koordinātas (2. pielikums). 

alu
ks

ne
.lv

https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2020/0401/Atlauja_Starki.doc


2. Papildināt bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves Atļauju Nr.5  ar tekstu “grozīta 

2020. gada 28. decembrī”. 

3. Papildināt bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves Atļaujas Nr.5 pielikumu Derīgo 

izrakteņu ieguves limits ar Valsts Vides dienesta lēmumu Nr. CS20VL0169 

(3.pielikums). 

4. Atļauju izsniegt pēc valsts nodevas 71,15 euro samaksas pašvaldības budžetā. 

 

Lēmums Nr.324 ir Bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves Atļaujas Nr. 5 atradnes 

“Stārķi-1”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā, ar kadastra numuru 3642 006 0442,  

neatņemama sastāvdaļa. 

 

Lēmums ir pārsūdzams Administratīvajā rajona tiesā 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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https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2020/0401/Atlauja_Starki.doc


   
 

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 28. decembrī                                                                sēdes protokols Nr.19, 11. p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.325 

 

Par Jaunlaicenes muižas parka ainavu tematiskā plāna apstiprināšanu 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. un 5.punktu, 21. panta 

pirmās daļas 5. un 23.punktu,  

 

Apstiprināt Jaunlaicenes muižas parka ainavu tematisko plānu. 

 

Domes priekšsēdētājs                 A.DUKULIS 

  

alu
ks

ne
.lv

https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2020/0401/Jaunlaicenes%20muizas%20parka%20tematiskais%20plāns%202020.zip
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2020. gada 28. decembrī                                                                sēdes protokols Nr.19, 12. p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.326 

 

Par Alūksnes novada domes 2015.gada 27.novembra lēmuma Nr.389 “Par noteikumu 

“Par valdes un padomes locekļu amatu kandidātu nominēšanu Alūksnes novada 

pašvaldības kapitālsabiedrībās” apstiprināšanu” atcelšanu 

 
 

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

 

atcelt Alūksnes novada domes 2015.gada 27.novembra lēmumu Nr.389 “Par noteikumu 

“Par valdes un padomes locekļu amatu kandidātu nominēšanu Alūksnes novada pašvaldības 

kapitālsabiedrībās” apstiprināšanu”. 

 

Domes priekšsēdētājs               A. DUKULIS 

  

alu
ks

ne
.lv
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.327 

 

Par izmaiņām Administratīvās komisijas sastāvā 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 9.punktu un 

Administratīvās komisijas locekles M.VOSKAS 01.12.2020. iesniegumu, kas reģistrēts 

Alūksnes novada pašvaldībā 01.12.2020. ar Nr. ANP/1-47/20/4338,  

 

Atbrīvot Modrīti VOSKU no Alūksnes novada pašvaldības Administratīvās komisijas 

locekles amata, nosakot pēdējo amata pienākumu pildīšanas dienu 2020. gada 30.decembri. 

 

Domes priekšsēdētājs                 A.DUKULIS 

  

alu
ks

ne
.lv



 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.328 

 

Par Alūksnes novada domes 31.01.2019. lēmuma Nr. 10  

“Par Mārkalnes pagasta pārvaldes maksas pakalpojumiem” atzīšanu par spēku 

zaudējušu 

 

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

Alūksnes novada domes 2020. gada 29. oktobra lēmumu Nr. 266 “Par Alūksnes novada Sociālo 

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

pakalpojuma sniegšanas vietas maiņu”, sēdes protokols Nr. 16, 7.p., ņemot vērā to, ka 

Mārkalnes pagasta pārvalde ir nodevusi Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldei telpu grupu 

ēkā “Pūcīte”, Mārkalne, Mārkalnes pagasts, Alūksnes novads, ar tajā esošo inventāru,  

 

1. Atzīt par spēku zaudējušu Alūksnes novada domes 2019. gada 31. janvāra lēmumu 

Nr. 10 “Par Mārkalnes pagasta pārvaldes maksas pakalpojumiem”, sēdes protokols 

Nr. 1, 12.p. 

2. Lēmums stājas spēkā 2021. gada 1. janvārī.  

 

Domes priekšsēdētājs                 A.DUKULIS 

  alu
ks

ne
.lv
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.329 

 

Par saistošo noteikumu Nr.28/2020  

“Grozījumi Alūksnes novada domes 2017. gada 28.septembra saistošajos noteikumos 

Nr. 19/2017 “Alūksnes novada teritorijas, ēku/būvju un apstādījumu kopšanas un 

uzturēšanas saistošie noteikumi”” izdošanu  

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 5., 6. un 9.punktu, 

Ministru kabineta 2014. gada 2.septembra noteikumu Nr. 529 “Ēku būvnoteikumi” 

7.7.apakšpunktu, 

 

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 28/2020 “Grozījumi Alūksnes novada domes 

2017. gada 28.septembra saistošajos noteikumos Nr. 19/2017 “Alūksnes novada teritorijas, 

ēku/būvju un apstādījumu kopšanas un uzturēšanas saistošie noteikumi”” un to paskaidrojuma 

rakstu. 

Domes priekšsēdētājs                 A.DUKULIS 

  

alu
ks

ne
.lv

https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2020/0401/Saistosie_noteikumi_apstadijumu_kopsana_grozijumi.docx
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2020/0401/Saistosie_noteikumi_apstadijumu_kopsana_grozijumi.docx
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2020/0401/Saistosie_noteikumi_apstadijumu_kopsana_grozijumi.docx
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2020/0401/Saistosie_noteikumi_apstadijumu_kopsana_grozijumi.docx
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.330 

 

Par saistošo noteikumu Nr. 29/2020 “Grozījumi Alūksnes novada domes 2018.gada 

26.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.7/2018 “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu 

risināšanā Alūksnes novadā”” izdošanu 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu, likuma “Par palīdzību 

dzīvokļa jautājumu risināšanā” 5. pantu, 6. panta otro daļu, 7. panta sesto daļu, 14. panta pirmās 

daļas 6.punktu, 15. pantu, 17. panta otro daļu, 21.¹ panta otro daļu, 21.2 panta otro daļu, 

24. panta pirmo daļu, likuma “Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 

5. panta ceturto daļu, 6. pantu, 8. pantu, 9. panta ceturto daļu un 10. panta otro daļu,  

 

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.29/2020 “Grozījumi Alūksnes novada domes 

2018.gada 26.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.7/2018 “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu 

risināšanā Alūksnes novadā”” un to paskaidrojuma rakstu. 

 

Domes priekšsēdētājs                           A.DUKULIS 

  

alu
ks

ne
.lv

https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2020/0401/Saistosie_noteikumi_grozijumu_dzivoklu_palidziba.docx
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2020/0401/Saistosie_noteikumi_grozijumu_dzivoklu_palidziba.docx
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2020/0401/Saistosie_noteikumi_grozijumu_dzivoklu_palidziba.docx
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.331 

 

Par speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statusa noteikšanu  

 

Pamatojoties uz likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 11. panta trešo 

daļu, 

 

Noteikt pašvaldības dzīvoklim Torņa ielā 3 – 28, Alūksnē, Alūksnes novadā 

speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statusu. 

 

Domes priekšsēdētājs                             A.DUKULIS 
  

alu
ks

ne
.lv
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.332 

 

Par grozījumu Alūksnes novada domes 24.09.2015. lēmumā Nr. 303 “Par maksas 

apstiprināšanu Alūksnes Mākslas skolas sniegtajiem 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,  Maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodiku un izcenojumu 

apstiprināšanas kārtību, kas apstiprināta ar Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektora 

22.05.2017. rīkojumu Nr. ANP/1-6/17/167, 

  

1. Izdarīt grozījumu Alūksnes novada domes 24.09.2015. lēmumā Nr.303 “Par maksas 

apstiprināšanu Alūksnes Mākslas skolas sniegtajiem maksas pakalpojumiem” un izteikt 

lēmuma 1.1.apakšpunktu jaunā redakcijā: 

 

1. Vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītības programmas 

apguvei 

Nr.p.k. Izglītības programmas nosaukums 

Stundu skaits nedēļā 

EUR 

mēnesī 

PVN 

1.1. Profesionālās ievirzes izglītības programma “Vizuāli 

plastikā māksla” (kods 20V 21100), no 4  līdz 12 

mācību stundām nedēļā 

17,00 Nepiemēro 

 

2. Lēmums stājas spēkā 2021.gada 1.janvārī. 

 

Domes priekšsēdētājs                  A.DUKULIS 

  

alu
ks

ne
.lv
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.333 

 

Par grozījumu 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 27.novembrī apstiprinātajiem Vidzemes plānošanas 

reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.-2020.gadam grozījumiem Nr.7, 

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, šādu grozījumu: 

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 sešu euro, 18 centu) apmērā, ko sastāda: 

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

dotācija un valsts budžeta finansējums 788 146,63 EUR (septiņi simti astoņdesmit 

astoņi tūkstoši viens simts četrdesmit seši euro, 63 centi); 

2.2. Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējums 518 889,55 (pieci simti astoņpadsmit 

tūkstoši astoņi simti astoņdesmit deviņi euro, 55 centi).” 

 

Domes priekšsēdētājs                  A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.334 

 

Par projektu “Pasākumi bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai Jaunlaicenes muižas 

parkā” 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2.punktu, 21. panta 

pirmās daļas 23. punktu,  

 

1. Piedalīties Latvijas vides aizsardzības fonda projektu konkursā Valsts budžeta 

programmas “Vides aizsardzības fonds” projektu konkursā “Dabas un bioloģiskās 

daudzveidības saglabāšana un aizsardzība” aktivitātē “Sugu un biotopu stāvokļa 

uzlabošanas pasākumi” pasākumā 2.1. “Sugu dzīvotņu un biotopu apsaimniekošanas 

pasākumi Īpaši aizsargājamās dabas teritorijās” ar projekta pieteikumu “Pasākumi 

bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai Jaunlaicenes muižas parkā” (turpmāk – 

projekts).  

2. Apstiprināt indikatīvās kopējās izmaksas projektā līdz 44 524,05 EUR (četrdesmit četri 

tūkstoši pieci simti divdesmit četri euro 5 centi), tajā skaitā Latvijas vides aizsardzības 

fonda finansējums indikatīvi no kopējām attiecināmajām izmaksām sastāda 

40 000,00 EUR (četrdesmit tūkstoši euro) un Alūksnes novada pašvaldības 

līdzfinansējums indikatīvi no kopējām attiecināmajām izmaksām 4524,05 EUR (četri 

tūkstoši pieci simti divdesmit četri euro 5 centi). 

3. Projekta atbalsta gadījumā, nodrošināt projekta priekšfinansēšanu un Alūksnes novada 

pašvaldības līdzfinansējumu no 2021. un 2022.gada budžeta līdzekļiem. 

 

Domes priekšsēdētājs                  A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.335 

 

Par projektu “Pils dīķa krastu tīrīšana Jaunlaicenes muižas parkā” 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2.punktu, 21. panta 

pirmās daļas 23. punktu,  

 

1. Piedalīties Latvijas vides aizsardzības fonda projektu konkursā Valsts budžeta 

programmas “Vides aizsardzības fonds” projektu konkursā “Dabas un bioloģiskās 

daudzveidības saglabāšana un aizsardzība” aktivitātē “Sugu un biotopu stāvokļa 

uzlabošanas pasākumi” pasākumā 2.1. “Sugu dzīvotņu un biotopu apsaimniekošanas 

pasākumi Īpaši aizsargājamās dabas teritorijās” ar projekta pieteikumu “Pils dīķa krastu 

tīrīšana Jaunlaicenes muižas parkā” (turpmāk – projekts).  

2. Apstiprināt indikatīvās kopējās izmaksas projektā līdz 10 828,01 EUR (desmit tūkstoši 

astoņi simti divdesmit astoņi euro 1 cents), tajā skaitā Latvijas vides aizsardzības fonda 

finansējums indikatīvi no kopējām attiecināmajām izmaksām sastāda 9 745,21 EUR 

(deviņi tūkstoši septiņi simti četrdesmit pieci euro 21 cents) un Alūksnes novada 

pašvaldības līdzfinansējums indikatīvi no kopējām attiecināmajām izmaksām 1 082,80 

EUR (viens tūkstotis astoņdesmit divi euro 80 centi).  

3. Projekta atbalsta gadījumā, nodrošināt projekta priekšfinansēšanu un Alūksnes novada 

pašvaldības līdzfinansējumu no 2021. un 2022.gada budžeta līdzekļiem. 

 

Domes priekšsēdētājs                  A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.336 

 

Par projektu “Aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaicene” tūrisma infrastruktūras 

atjaunošana un uzlabošana” 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2.punktu, 21. panta 

pirmās daļas 23. punktu,  

 

1. Piedalīties Latvijas vides aizsardzības fonda projektu konkursā Valsts budžeta 

programmas “Vides aizsardzības fonds” projektu konkursā “Dabas un bioloģiskās 

daudzveidības saglabāšana un aizsardzība” aktivitātē “Sugu un biotopu stāvokļa 

uzlabošanas pasākumi” pasākumā 2.3.1 “Esošās tūrisma infrastruktūras objektu 

atjaunošana un uzlabošana” ar projekta pieteikumu “Aizsargājamo ainavu apvidus 

“Veclaicene” tūrisma infrastruktūras atjaunošana un uzlabošana” (turpmāk – projekts).  

2. Apstiprināt Alūksnes novada pašvaldības indikatīvās kopējās izmaksas projektā –

31 834,49 EUR (trīsdesmit viens tūkstotis astoņi simti trīsdesmit četri euro 49 centi), 

no kurām Latvijas vides aizsardzības fonda finansējums indikatīvi 90% no kopējām 

attiecināmajām izmaksām sastāda 28 651,04 EUR (divdesmit astoņi tūkstoši seši simti 

piecdesmit viens euro 4 centi) un Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējums 

indikatīvi 10% no kopējām attiecināmajām izmaksām 3 183,45 EUR (trīs tūkstoši viens 

simts astoņdesmit trīs euro 45 centi). 

3. Projekta atbalsta gadījumā, nodrošināt projekta priekšfinansēšanu un Alūksnes novada 

pašvaldības līdzfinansējumu no 2021. gada budžeta līdzekļiem. 

 

Domes priekšsēdētājs                  A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.337 

 

Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2020.gada 28.janvāra lēmumā Nr.4 “Par Ceļu 

un ielu fonda vidējā (triju gadu) termiņa plāna 2020. – 2022.gadam apstiprināšanu”  

 

 Ņemot vērā naudas līdzekļu atlikumus Ceļu un ielu fondā uz 01.01.2020. un 2020. gadā 

veiktos grozījumus Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžetā, 

pamatojoties uz Ministru kabineta 11.03.2008. noteikumu Nr. 173 “Valsts 

pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas  kārtība” 

24.punktu, Alūksnes novada domes 29.01.2015. noteikumu Nr. 1/2015 “Alūksnes novada 

pašvaldības Ceļu un ielu fonda pārvaldīšanas kārtība” 10. un 12.punktu, 

  

Apstiprināt grozījumus Ceļu un ielu fonda vidējā (triju gadu) termiņa plānā 2020. – 

2022.gadam un izteikt to redakcijā saskaņā ar šim lēmumam pievienoto pielikumu. 

 

 

Domes priekšsēdētājs              A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.338 

 

Par Alūksnes Bērnu un jauniešu centra ēkas remontu 

 

Izskatot Alūksnes Bērnu un jauniešu centra 08.12.2020. iesniegumu Nr. ABJC/1-

09/20/45 “Par Alūksnes Bērnu un jauniešu centra jumta nomaiņu un fasādes vienkāršoto 

atjaunošanu”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 08.12.2020. ar Nr. ANP/1-

42/20/4427,  

ņemot vērā atbilstību Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. aktualizētā 

Investīciju plāna 2015.-2020.gadam, kas apstiprināta ar Alūksnes novada domes 27.08.2020. 

lēmumu Nr.232, 5.3.nodaļas vidēja termiņa prioritātēm, 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 jumta nomaiņu un fasādes vienkāršoto atjaunošanu pašvaldības ēkai Dārza ielā 

8A, Alūksnē, Alūksnes novadā. 

2. Uzdot Alūksnes Bērnu un jauniešu centram normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā veikt 

iepirkumu. 

3. Pēc iepirkuma rezultāta izziņošanas Alūksnes Bērnu un jauniešu centram informēt 

Alūksnes novada domi par nepieciešamā finansējuma apmēru. 

 

Domes priekšsēdētājs                 A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.339 

 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu apkures sistēmas atjaunošanai  

 

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību “ALŪKSNES NAMI” 05.10.2020., 

23.11.2020. un 11.12.2020. iesniegumus, kas saņemti un reģistrēti Alūksnes novada pašvaldībā 

ar Nr. ANP/1-42/20/3582, ANP/1-42/20/4249 un ANP/1-42/20/4482, 

ņemot vērā to, ka Alūksnes novada pašvaldībai pieder 8 (astoņi) dzīvokļu īpašumi un 

kopīpašuma 4009/8970 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes Centra ielā 3, 

Jaunannā, Jaunannas pagastā, Alūksnes novadā, kadastra numurs 3658 002 0253,  

pamatojoties uz Civillikuma 1068.panta pirmo daļu, 1069.panta pirmo daļu, 1071.pantu, 

Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 5. panta pirmo daļu, 6. panta otrās daļas 1.punkta d) 

apakšpunktu, Dzīvokļa īpašuma likuma 10. panta pirmās daļas 1. un 8.punktu, 13. panta otro 

daļu, likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3.punktu, 21. panta pirmās daļas 2.punktu, 

likuma “Par pašvaldību budžetiem” 30. pantu, 

 

1. Atzīt par nepieciešamiem izdevumus apkures sistēmas atjaunošanai, kas ieguldāmi 

Alūksnes novada pašvaldībai piederošajā nekustamajā īpašumā proporcionāli 

kopīpašuma 4009/8970 domājamajām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un 

zemes Centra ielā 3, Jaunannā, Jaunannas pagastā, Alūksnes novadā, kadastra numurs 

3658 002 0253. 

2. Piešķirt līdzfinansējumu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “ALŪKSNES NAMI”, 

reģistrācijas numurs 40003410625, apkures sistēmas atjaunošanai daudzdzīvokļu 

dzīvojamajai mājai Centra ielā 3, Jaunannā, Jaunannas pagastā, Alūksnes novadā, 

kadastra numurs 3658 002 0253, 22 399,56 EUR (divdesmit divi tūkstoši trīs simti 

deviņdesmit deviņu euro 56 centu) apmērā. 

3. Finansējumu nodrošināt, veicot Alūksnes novada pašvaldības budžeta 2020. gadam 

grozījumus, palielinot ieņēmuma veida “Nekustamā īpašuma nodoklis” plānu par 

22 400,00 EUR (divdesmit divi tūkstoši četri simti euro). 

4. Lēmuma 3.punktā minēto finansējumu attiecināt uz 06116 valdības funkcijas kodu – 

Pašvaldības mājokļu (dzīvokļu) apsaimniekošana. 

 

  Domes priekšsēdētājs                           A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.340 

 

Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem 

 būvprojektu izstrādei 

 

 Izskatot Alūksnes novada pašvaldības Plānošanas un attīstības nodaļas 16.12.2020. 

iesniegumu “Par finansējumu projektēšanas darbiem”, kas reģistrēts Alūksnes novada 

pašvaldībā 16.12.2020. ar Nr. ANP/1-47/20/4556, 

ņemot vērā atbilstību Alūksnes novada attīstības programmas 2011. -2017. aktualizētā 

Rīcības plāna 2015.-2017.gadam, kas apstiprināts ar Alūksnes novada domes 29.01.2015. 

lēmumu Nr. 16, 1.3. vidējā termiņa mērķa prioritātēm un Alūksnes novada domes 

Tautsaimniecības komiteju 13.08.2020. (sēdes protokols Nr.8, 6.punkts), 

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

pirmās daļas 2.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. Piešķirt finansējumu 31 681 EUR (trīsdesmit viena tūkstoša seši simti astoņdesmit 

viena euro) apmērā trīs būvprojektu izstrādei  - “Lielā Ezera ielas pārbūve Alūksnē, 

Alūksnes novadā”, “Miera ielas pārbūve posmā no Pils ielas līdz krustojumam ar 

Melnuma ielu un Melnuma ielas pārbūve Alūksnē, Alūksnes novadā”, “Miera ielas 

pārbūve posmā no krustojuma ar Melnuma ielu līdz Miera un Tempļakalna ielas 

funkcionālajam savienojumam un funkcionālā savienojuma uzlabošana Alūksnē, 

Alūksnes novadā”. 

2. Minēto finansējumu attiecināt uz 049005 valdības funkciju kodu –“Projektu 

sagatavošanas un ieviešanas pasākumi”. 

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu. 

 

Domes priekšsēdētājs         A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.341 

 

Par ar papildu atlīdzību saistīto pasākumu ierobežojumiem 2021.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. un 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 2021. budžeta gadā 

šādā apmērā:  

2021.gadā izmaksāt pabalstu reizi kalendārā gadā, aizejot ikgadējā apmaksātā 

atvaļinājumā, ņemot vērā darba ieguldījuma un tā rezultātu novērtējumu 2020.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. 

 

Domes priekšsēdētājs                 A.DUKULIS 
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Lēmums satur ierobežotas pieejamības informāciju 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.342 

 

Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā 

 

 Izskatot Pededzes pamatskolas 04.12.2020. iesniegumu Nr. PPSK/1-25/20/53 “Par štata 

vietu samazināšanu”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 04.12.2020. ar Nr. ANP/1-

42/20/4390, Jaunalūksnes pirmsskolas izglītības iestādes “PŪCĪTE” 09.12.2020. iesniegumu 

Nr. JPIIP1-25/20/16 “Par izmaiņām Jaunalūksnes pirmsskolas izglītības iestādes “Pūcīte” 

amatu sarakstā uz 01.01.2021.”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 09.12.2020. ar 

Nr. ANP/1-42/20/4447, Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskola 10.12.2020. iesniegumu 

Nr. JMMPSK/1-10/20/35 “Par amata vietas izveidošanu”, kas reģistrēts Alūksnes novada 

pašvaldībā 11.12.2020. ar Nr. ANP/1-42/20/4472, Jaunannas pagasta pārvaldes 11.12.2020. 

iesniegumu Nr. JNPP/1-5/20/24 “Par izmaiņām amatu sarakstā”, Alūksnes novada Sociālo lietu 

pārvaldes 11.12.2020. iesniegums Nr. SLP/1-7/20/1160 “Par amata vietām un darba slodzēm”, 

kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 11.12.2020. ar Nr. ANP/1-42/20/4477, Veclaicenes 

pagasta pārvaldes 07.12.2020. iesniegumu Nr. VPP/1-5/20/27 “Par izmaiņām Alūksnes novada 

pašvaldības darbinieku amatu sarakstā”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 07.12.2020. 

ar Nr. ANP/1-42/20/4412, 

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 13.punktu, Ministru 

kabineta 2020.gada 24.novembra noteikumiem Nr.707 “Grozījums Ministru kabineta 

2015.gada 24. novembra noteikumos Nr. 656 “Noteikumi par minimālās mēneša darba algas 

apmēru normālā darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu”, kas 

stāsies spēkā 2021.gada 1.janvārī, Alūksnes novada domes 28.11.2013. noteikumu Nr.3/2013 

“Par atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā” 5.10.punktu, 

 

1. Ar 2021.gada 1.janvāri apstiprināt Alūksnes novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku 

amata vietas un atlīdzību saskaņā ar šādiem pielikumiem: 

1. Alūksnes novada pašvaldības Administrācija, 

2. Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļa, 

3. Alūksnes novada pašvaldības policija, 

4. Alūksnes novada bāriņtiesa, 

5. Būvvalde, 

6. Alsviķu pagasta pārvalde, 

7. Annas pagasta pārvalde, 

8. Ilzenes pagasta pārvalde, 

9. Jaunalūksnes pagasta pārvalde, 
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https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2020/0401/Amatu%20saraksts_2021_janvaris.xlsx


10. Jaunannas pagasta pārvalde, 

11. Jaunlaicenes pagasta pārvalde, 

12. Kalncempju pagasta pārvalde, 

13. Liepnas pagasta pārvalde, 

14. Malienas pagasta pārvalde, 

15. Mālupes pagasta pārvalde, 

16. Mārkalnes pagasta pārvalde, 

17. Pededzes pagasta pārvalde, 

18. Veclaicenes pagasta pārvalde, 

19. Zeltiņu pagasta pārvalde, 

20. Ziemera pagasta pārvalde, 

21. Pašvaldības aģentūra “SPODRA”, 

22. Pašvaldības aģentūra “ALJA”, 

23. Alūksnes pilsētas bibliotēka, 

24. Alūksnes muzejs, 

25. Jaunlaicenes muižas muzejs, 

26. Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzejs, 

27. Alūksnes Kultūras centrs, 

28. Alūksnes pirmsskolas izglītības iestāde “PIENENĪTE”, 

29. Alūksnes pirmsskolas izglītības iestāde “SPRĪDĪTIS”, 

30. Alūksnes pirmsskolas izglītības iestāde “CĀLIS”, 

31. Alsviķu pirmsskolas izglītības iestāde “SAULĪTE”, 

32. Jaunalūksnes pirmsskolas izglītības iestāde “PŪCĪTE”, 

33. Malienas pirmsskolas izglītības iestāde “MAZPUTNIŅŠ”, 

34. Alūksnes pilsētas sākumskola, 

35. Alūksnes novada vidusskola, 

36. Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija, 

37. Strautiņu pamatskola, 

38. Bejas pamatskola, 

39. Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskola, 

40. Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskola, 

41. Malienas pamatskola, 

42. Pededzes pamatskola, 

43. Ziemeru pamatskola, 

44. Alūksnes Mākslas skola, 

45. Alūksnes Mūzikas skola, 

46. Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skola, 

47. Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs, 

48. Izglītības pārvalde, 

49. Alūksnes novada Sociālo lietu pārvalde, 

50. Alūksnes Tūrisma informācijas centrs. 

2. Ar 2021.gada 1.februāri izdarīt grozījumu Veclaicenes pagasta pārvaldei (18.pielikums) 

3.pozīcijas amata vienībai – apkopējs, darba slodzi “1” aizstāt ar darba slodzi “0,5”, 

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

3. Atzīt par spēku zaudējušu Alūksnes novada domes 31.01.2019. lēmumu Nr.15 “Par amata 

vietu un amatpersonu un darbinieku atlīdzības apstiprināšanu” (sēdes protokols Nr.1, 

17.punkts). 

 

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 28. decembrī                                                                 sēdes protokols Nr.19, 29. p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.343 

 

Par saistošo noteikumu Nr. 30/2020 

“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. 30/2020 “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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https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2020/0401/Saistosie_noteikumi_budzeta_grozijumi.pdf
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2020/0401/Saistosie_noteikumi_budzeta_grozijumi.pdf
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2020/0401/Saistosie_noteikumi_budzeta_grozijumi.pdf



