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sēdes protokols Nr.2, 3. p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 2

lv

Par atmežošanas atļauju lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanai mežā
īpašumā “Ceriņi”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā

al

uk
s

ne
.

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību “MEŽOGLES”, reģistrācijas numurs
44103028077, juridiskā adrese “Lejas Dukuļi”, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads,
LV-4125, 08.11.2019. iesniegumu, reģistrētu Alūksnes novada pašvaldībā 11.11.2019. ar
Nr. ANP/1-40/19/4447, par atļauju veikt atmežošanu, lauksaimnieciskās darbības (augkopība,
lopkopība) veikšanai nekustamā īpašuma “Ceriņi” (kadastra numurs 3642 011 0020), Alsviķu
pagasts, Alūksnes novads, sastāvā esošā zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 3642 010 0011,
tiek konstatēts, ka:
1. Saskaņā ar Alsviķu pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr. 127, sabiedrība ar
ierobežotu atbildību “MEŽOGLES” ir nekustamā īpašuma “Ceriņi” (kadastra
numurs 3642 011 0020), Alsviķu pagasts, Alūksnes novads, īpašnieks.
2. Saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 5. marta noteikumiem Nr. 118 “Kārtība,
kādā lauksaimniecībā izmantojamo zemi ierīko mežā, kā arī izsniedz atļauju tās
ierīkošanai” ir saņemti atzinumi no Valsts vides dienesta Madonas reģionālās vides
pārvaldes (04.12.2019. ar Nr. 6.5.-20/1689), Valsts meža dienesta Ziemeļaustrumu
virsmežniecības (19.11.2019. ar Nr. VM8.5-3/601) un Dabas aizsardzības
pārvaldes (18.12.2019. ar Nr. 3.13/315/2019-N10) par to, ka minētajām iestādēm
nav iebildumu plānotajai meža zemes atmežošanai.
3. Saskaņā ar Valsts meža dienesta Ziemeļaustrumu virsmežniecības vēstuli
(08.01.2020. ar Nr. VM8.5-3/2) “Par atmežošanas kompensācijas aprēķināšanu
Alsviķu pagasta īpašumā “Ceriņi”” aprēķinātais kompensācijas apmērs ir nulle.
4. Saskaņā ar Alūksnes novada domes 27.08.2015. saistošo noteikumu Nr. 14/2015
„Alūksnes novada teritorijas plānojums 2015.-2027. gadam, Teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi” 272. punktu, meža zemes atmežošana atļauta
lauksaimniecības zemes ierīkošanai.
Pamatojoties uz Meža likuma 41. panta pirmo daļu, Lauksaimniecības un lauku
attīstības likuma 101. panta otro daļu, Ministru kabineta 2013.gada 5.marta noteikumu Nr. 118
“Kārtība, kādā lauksaimniecībā izmantojamo zemi ierīko mežā, kā arī izsniedz atļauju tās
ierīkošanai” 7. un 14. punktu, Ministru kabineta 2007.gada 21.augusta noteikumu Nr. 562
“Noteikumi par zemes lietošanas veidu klasifikācijas kārtību un to noteikšanas kritērijiem”
pielikumu,
atļaut sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “MEŽOGLES”, reģistrācijas numurs

44103028077, juridiskā adrese “Lejas Dukuļi”, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads,
LV-4125, atmežot meža zemi 1,1 ha platībā nekustamā īpašuma “Ceriņi”, Alsviķu pagastā,
Alūksnes novadā, kadastra Nr. 3642 011 0020, sastāvā esošajā zemes vienībā ar kadastra
apzīmējumu 3642 010 0011, saskaņā ar atmežojamās meža zemes izvietojuma skici, šādos
meža zemes nogabalos:
Zemes vienības
kadastra
apzīmējums

Kvartāla
numurs

Nogabala
numurs

Platība,
ha

Zemes lietošanas veids
pēc atmežošanas

3642 010 0011

2

1
3
5

0,48
0,27
0,35
1,1

014 (ganības)
014 (ganības)
014 (ganības)

KOPĀ:

Administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.

lv

Administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Voldemāra Baloža ielā
13A, Valmierā, LV-4201, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
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Domes priekšsēdētājs

ne
.

Pielikumā: nekustamā īpašuma “Ceriņi” (kadastra Nr. 3642 011 0020) zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 3642 010 0011, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā,
atmežojamās meža zemes skices kopija uz trīs lapām.
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lv

Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2015. gada 29. janvāra noteikumos Nr. 1/2015
“Alūksnes novada pašvaldības Ceļu un ielu fonda pārvaldīšanas kārtība”

ne
.

Pamatojoties uz 2008. gada 11. marta Ministru kabineta noteikumu Nr. 173 “Valsts
pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība”
10. punktu,
Izdarīt šādus grozījumus Alūksnes novada domes 2015. gada 29. janvāra noteikumos
Nr. 1/2015 “Alūksnes novada pašvaldības Ceļu un ielu fonda pārvaldīšanas kārtība”:

uk
s

1. Aizstāt 4.punktā vārdus “speciālajā budžetā” ar vārdu “pamatbudžetā”.
2. Aizstāt 5.punktā vārdus “speciālā budžeta” ar vārdu “pamatbudžeta”.

al

Domes priekšsēdētājs

A.DUKULIS

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. janvārī

sēdes protokols Nr.2, 5. p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 4

lv

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

ne
.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2008. gada 11. marta noteikumu Nr. 173 “Valsts
pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība”
24. punktu, Alūksnes novada pašvaldības 2015. gada 29. janvāra noteikumu Nr. 1/2015
“Alūksnes novada pašvaldības Ceļu un ielu fonda pārvaldīšanas kārtība” 10.punktu,
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s

1. Apstiprināt Alūksnes novada pašvaldības Ceļu un ielu vidējā (triju gadu) termiņa plānu
2020. – 2022. gadam.
2. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos, atzīt par spēku zaudējušu Alūksnes novada pašvaldības
Ceļu un ielu vidējā (triju gadu) termiņa plānu 2019. – 2021. gadam, kas apstiprināts ar
Alūksnes novada domes 2019. gada 27. februāra lēmumu Nr. 22 “Par Ceļu un ielu
vidējā (triju gadu) termiņa plāna 2019. – 2021. gadam apstiprināšanu” (sēdes protokols
Nr. 2, 4.p.).
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Domes priekšsēdētājs

A.DUKULIS

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. janvārī

sēdes protokols Nr.2, 6. p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 5

lv

Par Alūksnes novada pašvaldības Arhīva nolikuma apstiprināšanu

ne
.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 8. punktu un 41. panta
pirmās daļas 2. punktu,
Apstiprināt Alūksnes novada pašvaldības Arhīva nolikumu.
Pielikumā: Arhīva nolikums uz 3 lapām.
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Domes priekšsēdētājs
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lv

Par Alūksnes novada pašvaldības Arhīva ekspertu komisijas nolikuma apstiprināšanu

ne
.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 8. punktu un 41.panta
pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 2012. gada 6. novembra noteikumu Nr. 748
“Dokumentu un arhīvu pārvaldības noteikumi” 8. punktu,
Apstiprināt Alūksnes novada pašvaldības Arhīva ekspertu komisijas nolikumu.
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Pielikumā: Arhīva ekspertu komisijas nolikums uz 2 lapām.
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Domes priekšsēdētājs
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Par noteikumu Nr. 1/2020
“Par Alūksnes novada pašvaldības kapitāla daļu pārvaldību” apstiprināšanu

ne
.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 2. punktu, Publiskas
personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 33 .pantu, 34. panta trešo daļu,
35. panta pirmo daļu, 56. panta otro daļu,

uk
s

1. Apstiprināt noteikumus Nr. 1/2020 “Par Alūksnes novada pašvaldības kapitāla daļu
pārvaldību” (pielikumā uz 4 lapām).
2. Atcelt Alūksnes novada domes 2015. gada 23. decembra lēmumu Nr. 402 “Par
noteikumu Nr. 5/2015 “Par Alūksnes novada pašvaldības kapitālsabiedrību un publiski
privāto kapitālsabiedrību, kurās Alūksnes novada pašvaldībai pieder kapitāla daļas,
pārraudzību” apstiprināšanu”.
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Domes priekšsēdētājs
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Par grozījumiem Alūksnes novada domes 22.11.2018. noteikumos Nr. 6/2018 “Kārtība,
kādā tiek organizēts pašvaldības nekustamo īpašumu iznomāšanas vai atsavināšanas
process”
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu, 41. panta
pirmās daļas 2. punktu,

al

uk
s

Izdarīt Alūksnes novada domes 22.11.2018. noteikumos Nr. 6/2018 “Kārtība, kādā tiek
organizēts pašvaldības nekustamo īpašumu iznomāšanas vai atsavināšanas process” šādus
grozījumus:
1. Svītrot 15. un 18. punktā vārdus “izsoles nolikuma apstiprināšanu”.
2. Papildināt noteikumus ar 15.1 punktu šādā redakcijā:
“15.1 Neapbūvēta zemesgabala (bez apbūves tiesībām) izsoles noteikumus apstiprina un
izsoles procedūru veic:
15.11. par attiecīgajā pagasta teritoriālajā vienībā esoša zemesgabala iznomāšanu – ar
Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektora rīkojumu izveidota komisija ne mazāk kā
trīs locekļu sastāvā (komisija var tikt izveidota vairākām pagastu pārvaldēm kopīgi);
15.12. par Alūksnes pilsētas teritoriālajā vienībā esoša zemesgabala iznomāšanu –
Īpašumu atsavināšanas komisija.”
3. Papildināt noteikumus ar 18.1 punktu šādā redakcijā:
“18.1 Zemesgabala zemes dzīļu iznomāšanas izsoles noteikumus apstiprina un izsoles
procedūru veic:
18.11. par attiecīgajā pagasta teritoriālajā vienībā esoša zemesgabala iznomāšanu – ar
Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektora rīkojumu izveidota komisija ne mazāk kā
trīs locekļu sastāvā (komisija var tikt izveidota vairākām pagastu pārvaldēm kopīgi);
18.12. par Alūksnes pilsētas teritoriālajā vienībā esoša zemesgabala iznomāšanu –
Īpašumu atsavināšanas komisija.”
4. Izteikt 21.punkta otro teikumu šādā redakcijā: “Izsoles noteikumus apstiprina un izsoles
procedūru veic Īpašumu atsavināšanas komisija – par Alūksnes pilsētas teritoriālajā
vienībā esošu nekustamo īpašumu, un ar Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektora
rīkojumu izveidota komisija ne mazāk kā trīs locekļu sastāvā – par attiecīgā pagasta
teritorijā esošu nekustamo īpašumu (komisija var tikt izveidota vairākām pagastu
pārvaldēm kopīgi.”
5. Izteikt 23.punktu šādā redakcijā:

“23. Ministru kabineta noteikumos noteiktajos gadījumos, kad par publiskas personas
mantas izsoli var nerīkot izsoli, lēmumu par ēkas (būves) vai nedzīvojamās telpas vai
tās daļas iznomāšanu pieņem iestādes vadītājs, piemērojot ar pašvaldības domes
lēmumu noteikto maksu par ēkas (būves) vai nedzīvojamās telpas lietošanu.”
Domes priekšsēdētājs
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lv

LĒMUMS Nr. 9

ne
.

Par Alūksnes novada pašvaldības nedzīvojamās telpas Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes
novadā iznomāšanu

uk
s

Ņemot vērā:
29.01.2015. līgumu Nr. ANP/1-45.1/15/27, turpmāk - līgums, ar kuru Alūksnes novada
pašvaldība ir iznomājusi nedzīvojamo telpu – kabinetu, telpas numurs ēkas kadastrālās
uzmērīšanas lietā – 103, Dārza ielā 11, Alūksnē, un to, ka iepriekšminētā telpa nepieciešama
pašvaldības funkciju nodrošināšanai,
bet nedzīvojamā telpa – kabinets, telpas numurs ēkas kadastrālās uzmērīšanas lietā – 36,
Dārza ielā 11, Alūksnē, nav nepieciešama pašvaldības funkciju nodrošināšanai,
pamatojoties uz Ministru kabineta 20.02.2018. noteikumu Nr.97 “Publiskas personas
mantas iznomāšanas noteikumi”, turpmāk – noteikumi, 6.7.punktu,

al

1. Saskaņā ar līgumu iznomātās nedzīvojamās telpas – kabineta, telpas numurs
kadastrālās uzmērīšanas lietā – 103, vietā tās esošajam nomniekam iznomāt 1
(vienu) nedzīvojamo telpu – kabinetu, ēkas kadastrālās uzmērīšanas lietā telpa
Nr.36, kas atrodas ēkas 1.stāvā ar platību 14,3 m², Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes
novadā, būves kadastra apzīmējums 3601 026 4104 001.
2. Nomas maksu noteikt, salīdzinot noteikumos noteikto aprēķina metodiku un
neatkarīga sertificēta vērtētāja noteikto nomas maksu, piemērojot augstāko no tām.
3. Noteikt, ka nomas līguma termiņš nepārsniedz atlikušo līguma termiņu.

Domes priekšsēdētājs
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lv

Par atbalsta grupas pakalpojuma pieaugušām personām un bērniem maksas noteikšanu

2.

3.

Noteikt maksu par Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes sniegto atbalsta grupas
pakalpojumu pieaugušām personām un bērniem 2,95 EUR par vienu nodarbību vienai
personai.
No maksas par Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes sniegto atbalsta grupas
pakalpojumu pieaugušām personām un bērniem ir atbrīvotas personas, kuru deklarētā
dzīvesvieta ir Alūksnes novada administratīvajā teritorijā.
Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu.

uk
s

1.

ne
.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punkta g)
apakšpunktu, Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52. panta pirmās daļas 9. punktu, Ministru
kabineta 2003. gada 27. maija noteikumu Nr. 275 “Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojumu izmaksas tiek segtas no
pašvaldības budžeta” 6. punktu,

al

Domes priekšsēdētājs
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lv

Par uzturnaudas apmēru Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes Sociālās aprūpes
centrā “Alūksne”

ne
.

Ņemot vērā 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, Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes Sociālās
aprūpes centra “Alūksne” noteikumu par klienta atrašanos prombūtnē, ko 08.10.2019.
apstiprinājis Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes vadītājs, 1.1.4. un 3.7. punktu,

uk
s

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punkta g)
apakšpunktu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 29. panta pirmās daļas
3. punktu:

al

1. Apstiprināt Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes Sociālās aprūpes centra “Alūksne”
klienta vienas dienas uzturnaudu 2,44 EUR (divu euro 44 centu) apmērā.
2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu.
Domes priekšsēdētājs

A.DUKULIS

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. janvārī

sēdes protokols Nr.2, 13. p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 12

lv

Par uzturnaudas apmēru Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes Sociālās aprūpes
centrā “Pīlādži”

ne
.

Ņemot vērā 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, un Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes
sociālās aprūpes centra “Pīlādži” noteikumu par klienta atrašanos prombūtnē, ko 08.10.2019.
apstiprinājis Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes vadītājs, 1.1.5. un 3.7. punktu,

uk
s

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punkta g)
apakšpunktu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 29. panta pirmās daļas
3.punktu:

al

1. Apstiprināt Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes Sociālās aprūpes centra “Pīlādži”
klienta vienas dienas uzturnaudu 1,78 EUR (viena euro 78 centu) apmērā.
2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu.
Domes priekšsēdētājs

A.DUKULIS

Satur ierobežotas pieejamības informāciju – personas kodu

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. janvārī

sēdes protokols Nr.2, 14. p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES

lv

LĒMUMS Nr. 13

ne
.

Par pabalstu bijušajai Mālupes pagasta padomes priekšsēdētājai

al

uk
s

Izskatot Ināras GARĀS 02.01.2020. iesniegumu, kas reģistrēts Alūksnes novada
pašvaldībā 02.01.2020. ar Nr. ANP/1-23/20/4, un 16.01.2020. tam pievienotos dokumentus,
konstatējot, ka Ināra GARĀ:
saskaņā ar Latvijas Nacionālā arhīva Alūksnes zonālā valsts arhīva 15.01.2020. izziņu
Nr. AZVA-6.2.2./401 pēc 1990. gada 4. maija ir bijusi ievēlēta par Mālupes pagasta padomes
priekšsēdētāju divos sasaukumos (09.06.1994. un 17.03.1997.);
saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta 09.01.2020. izziņu Nr. 8.52.8.-8/4504 nav reģistrēta
kā darba ņēmēja;
saskaņā ar 06.01.2000. izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu maksātāju reģistra
nav reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicēja;
saskaņā ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras Madonas reģionālās nodaļas
27.12.2019. izziņu Nr. 19/2462706 saņem vecuma pensiju, kuras apmērs ir mazāks par divām
minimālajām mēnešalgām;
un to, ka Alūksnes novada pašvaldība ir Mālupes pagasta padomes saistību un tiesību
pārņēmēja uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 13. punkta
pamata,
pamatojoties uz Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma
1
15. panta pirmās daļas 1. punktu, otro, trešo, septīto daļu,
Piešķirt Inārai GARAJAI, personas kods [..], ikmēneša pabalstu personas vecuma pensijas
un divu minimālo mēnešalgu starpības apmērā.
Domes priekšsēdētājs

A.DUKULIS

Satur ierobežotas pieejamības informāciju – personas kodu

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. janvārī

sēdes protokols Nr.2, 15. p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES

lv

LĒMUMS Nr. 14

ne
.

Par Veclaicenes pagasta pārvaldes vadītāju

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 9. punktu,
1. Ar 2020. gada 3. februāri iecelt Leldi KRANCMANI, personas kods [..], par vadītāju
Veclaicenes pagasta pārvaldē.

uk
s

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

al

Domes priekšsēdētājs

A.DUKULIS

Lēmuma projekts 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 28. janvārī

sēdes protokols Nr.2, 16. p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES

lv

LĒMUMS Nr. 15

ne
.

Par grozījumiem Alūksnes novada domes 31.01.2019. lēmumā Nr. 15 “Par amata vietām
un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”

al

uk
s

Izskatot Pededzes pagasta pārvaldes 13.01.2020. iesniegumu Nr. PPP/1.5/20/1 “Par
izmaiņām amatu sarakstā”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 13.01.2020. ar
Nr. ANP/1-42/20/149, Mārkalnes pagasta pārvaldes 13.01.2020. iesniegumu Nr. MRPP/15/20/4 “Par izmaiņām amatu sarakstā”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 13.01.2020.
ar Nr. ANP/1-42/20157,
ņemot vērā Nacionāla veselības dienesta finanšu paziņojumus par līdzekļu apjomu
primārās veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai 2020. gadam, Ministru kabineta 2018. gada
18. decembra noteikumus Nr. 851 “Noteikumi par zemāko mēnešalgu un speciālo piemaksu
veselības aprūpes jomā nodarbinātajiem”,
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. februāri izdarīt grozījumus Alūksnes novada domes 31.01.2019.
lēmumā Nr. 15 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”:
1. Alsviķu pagasta pārvaldei (6. pielikums):
1.1. 8.pozīcijas amata vienībai – ambulatorā dienesta ārsta palīgs, amatalgas
likmi “[..]” aizstāt ar amatalgas likmi “[..]”, mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar
mēnešalgas likmi “[..]”;
1.2. 9. pozīcijas amata vienībai - ambulatorā dienesta ārsta palīgs, amatalgas
likmi “[..]” aizstāt ar amatalgas likmi “[..]”, mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar
mēnešalgas likmi “[..]”;
1.3. 10. pozīcijas amata vienībai – ambulatorā dienesta ārsta palīgs, amatalgas
likmi “[..]” aizstāt ar amatalgas likmi “[..]”, mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar
mēnešalgas likmi “[..]”;
2. Ilzenes pagasta pārvaldei (8. pielikums) 11. pozīcijas amata vienībai - ambulatorā
dienesta ārsta palīgs, amatalgas likmi “[..]” aizstāt ar amatalgas likmi “[..]”,
mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar mēnešalgas likmi “[..]”;
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3. Jaunalūksnes pagasta pārvaldei (9. pielikums) 14. pozīcijas amata vienībai – ārsta
palīgs (feldšeris), amatalgas likmi “[..]” aizstāt ar amatalgas likmi “[..]”, mēnešalgas
likmi “[..]” aizstāt ar mēnešalgas likmi “[..]”;
4. Kalncempju pagasta pārvalde (12. pielikums) 6. pozīcijas amata vienībai – ārsta
palīgs (feldšeris), amatalgas likmi “[..]” aizstāt ar amatalgas likmi “[..]”, mēnešalgas
likmi “[..]” aizstāt ar mēnešalgas likmi “[..]”;
5. Mālupes pagasta pārvaldei (15. pielikums) 11. pozīcijas amata vienībai – autobusa
vadītājs noteikt summēto darba laiku;
6. Mārkalnes pagasta pārvaldei (16. pielikums):
6.1. 4. pozīcijas amata vienībai – ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis,
amatalgas un mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar amatalgas un mēnešalgas likmi
“[..]”;
6.2. 7. pozīcijas amata vienībai – ārsta palīgs, amatalgas likmi “[..]” aizstāt ar
amatalgas likmi “[..]”, mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar mēnešalgas likmi
“[..]”;
7. Pededzes pagasta pārvaldei (17. pielikums):
7.1. likvidēt vienu amata vienību – ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis,
5. pozīcijas amata vienības darba slodzi, amatalgas un mēnešalgas likmi
noteikt jaunā redakcijā:

[..]

20./I
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3

[..]

0,2

Mēnešalga, EUR

Darba slodze
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līmenis
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Amatalga, EUR

6.1

Amata nosaukums

Kategorija

Nr.
p.k.

Amatalgas grupa

al

7.2. izveidot jaunu amata vienību – ceļu uzraugs, amata saimi (apakšsaimi),
līmeni, profesijas klasifikācijas kodu, amatalgas grupu, kategoriju, amatalgas
un mēnešalgas likmi noteikt jaunā redakcijā:

7.3. izveidot jaunu amata vienību – palīgstrādnieks (sezonas), amata saimi
(apakšsaimi), līmeni, profesijas klasifikācijas kodu, amatalgas grupu,
kategoriju, amatalgas un mēnešalgas likmi noteikt jaunā redakcijā:
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7.pozīcijas amata vienībai – ārsta palīgs, amatalgas likmi “[..]” aizstāt ar
amatalgas likmi “[..]”, mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar mēnešalgas likmi
“[..]”;
8. Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādei “Pienenīte”(28. pielikums) 2. pozīcijas
amata vienībai - pirmsskolas iestādes māsa, amatalgas likmi “[..]” aizstāt ar
amatalgas likmi “[..]”, mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar mēnešalgas likmi “[..]”;
9. Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādei “Sprīdītis” (29. pielikums) 2. pozīcijas
amata vienībai – ārsta palīgs, amatalgas un mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar
amatalgas un mēnešalgas likmi “[..]”;
10. Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādei “Cālis”(30. pielikums) 1. pozīcijas amata
vienībai – pirmsskolas iestāžu māsa, amatalgas likmi “[..]” aizstāt ar amatalgas likmi
“[..]”, mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar mēnešalgas likmi “[..]”;
11. Malienas pirmsskolas izglītības iestādei “Mazputniņš” (33. pielikums) 1. pozīcijas
amata vienībai – pirmsskolas iestādes māsa, amatalgas likmi “[..]” aizstāt ar
amatalgas likmi “[..]”, mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar mēnešalgas likmi “[..]”;
12. Alūksnes pilsētas sākumskolai (34. pielikums) 3. pozīcijas amata vienībai – ārsta
palīgs (feldšeris), amatalgas un mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar amatalgas un
mēnešalgas likmi “[..]”;
13. Alūksnes novada vidusskolai (35. pielikums) 7. pozīcijas amata vienībai –
medicīnas māsa, amatalgas likmi “[..]” aizstāt ar amatalgas likmi “[..]”, mēnešalgas
likmi “[..]” aizstāt ar mēnešalgas likmi “[..]”;
14. Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijai (36. pielikums) 4. pozīcijas amata vienībai
– skolas māsa, amatalgas likmi “[..]” aizstāt ar amatalgas likmi “[..]”, mēnešalgas
likmi “[..]” aizstāt ar mēnešalgas likmi “[..]”;
15. Ziemeru pamatskolai (43. pielikums) 6. pozīcijas amata vienībai – medicīnas māsa,
kategoriju “1” aizstāt ar kategoriju “3”, amatalgas likmi “[..]” aizstāt ar amatalgas
likmi “[..]”, mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar mēnešalgas likmi “[..]”;
16. Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldei (49. pielikums):
16.1. 11.pozīcijas amata vienību – medicīnas māsa, sadalīt divos punktos,
kategoriju, darba slodzi, amatalgas un mēnešalgas likmi noteikt jaunā
redakcijā:
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Amatalgas grupa
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2221 39
7
3
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1
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(summētais darba
laiks)
16.4. papildināt amatu sarakstu ar 26.1 punktu – medicīnas māsa, kategoriju, darba
slodzi, amatalgas un mēnešalgas likmi noteikt jaunā redakcijā:
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16.3. 26. pozīcijas amata vienību – medicīnas māsa, sadalīt divos punktos,
kategoriju, darba slodzi, amatalgas un mēnešalgas likmi noteikt jaunā redakcijā:
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16.2. papildināt amatu sarakstu ar 11.1 punktu – medicīnas māsa, kategoriju, darba
slodzi, amatalgas un mēnešalgas likmi noteikt jaunā redakcijā:

Domes priekšsēdētājs

A.DUKULIS

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. janvārī

sēdes protokols Nr.2, 17. p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES

lv

LĒMUMS Nr. 16

ne
.

Par saistošo noteikumu Nr. 1/2020
“Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2020. gadam” izdošanu
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 2. punktu, 21. panta
pirmās daļas 2. punktu un 46. panta pirmo daļu, likuma “Par pašvaldību budžetiem” 16. un
17. pantu,

uk
s

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 1/2020 “Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu
2020. gadam” un to paskaidrojuma rakstu.

al

Domes priekšsēdētājs

A.DUKULIS

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 28. janvārī

sēdes protokols Nr.2, 18. p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES

lv

LĒMUMS Nr. 17

ne
.

Par pārvaldīšanas tiesību nodošanu

uk
s

Izskatot daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Liepna 1”, Liepnā, Liepnas pagastā,
Alūksnes novadā dzīvokļu īpašnieku pilnvarotās personas [..] 21.01.2020. iesniegumu par
dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašumu īpašniekiem, kas saņemts
un reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 22.01.2020. ar Nr. ANP/1-24/20/71,
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

1. Nodot divstāvu dzīvojamās ēkas ar astoņiem dzīvokļu īpašumiem (kadastra apzīmējums
3668 010 0392 001), un zemes gabala (kadastra apzīmējums 3668 010 0392) 321 m²
platībā, turpmāk – dzīvojamā māja, “Liepna 1”, Liepnā, Liepnas pagastā, Alūksnes
novadā pārvaldīšanas tiesības ar dzīvokļu īpašumu īpašnieku savstarpēju līgumu
pilnvarotai personai – [..], personas kods [..].
2. Uzdot sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “ALŪKSNES NAMI”, reģistrācijas numurs
40003410625, ne vēlāk kā līdz 21.02.2020. organizēt un nodot ar nodošanas pieņemšanas aktu šī lēmuma 1.punktā minēto dzīvojamo māju ar dzīvokļu īpašumu
īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai.

Domes priekšsēdētājs

A.DUKULIS

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. janvārī

sēdes protokols Nr.2, 19. p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 18

lv

Par Apes novada iedzīvotāju kolektīvā iesnieguma izskatīšanu

ne
.

Izskatot Apes novada iedzīvotāju iesniegumu par Apes pilsētas un Apes novada
pievienošanu Alūksnes novadam, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldība 20.01.2020. ar
Nr. ANP/1-23/20/64 un ņemot vērā Apes novada iedzīvotāju iesniegumu, reģistrēts Alūksnes
novada pašvaldībā 06.06.2019. ar Nr. ANP/1-23/19/796, kurā Apes novada iedzīvotāji izteikuši
vēlmi pašvaldību administratīvi teritoriālās reformas ietvaros Apes pilsētu un pagastu pievienot
Alūksnes novadam,

uk
s

1. Atbalstīt iniciatīvu administratīvi teritoriālās reformas ietvaros ierosināt atsevišķu Apes
novada administratīvās teritorijas vienību vai visa Apes novada apvienošanu ar
Alūksnes novadu.
2. Atzīt par spēku zaudējušu Alūksnes novada domes 08.07.2019. lēmumu Nr. 210 “Par
Apes novada iedzīvotāju kolektīva iesnieguma izskatīšanu”, sēdes protokols Nr. 7, 1.p.
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lv

Par Alūksnes novada domes priekšsēdētāja atvaļinājumu

ne
.

Ņemot vērā Alūksnes novada domes priekšsēdētāja Artura DUKUĻA 2020. gada
21. janvāra iesniegumu Alūksnes novada domei, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldības
kancelejā 2020. gada 21. janvārī ar Nr. ANP/1-47/20/254, par atvaļinājuma piešķiršanu,
pamatojoties uz Darba likuma 149. panta pirmo daļu un otro daļu, Valsts un pašvaldību
institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 40. panta pirmo daļu, 42. panta pirmo
daļu, devīto daļu, likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, 2013. gada
28. novembra noteikumu Nr. 3/2013 “Par atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā” 8.4.punktu,

uk
s

1. Arturam DUKULIM, Alūksnes novada domes priekšsēdētājam, piešķirt daļu ikgadējā
atvaļinājuma - vienu kalendāra nedēļu, laikā no 2020. gada 3. februāra līdz 2020. gada
9. februārim, par laika periodu no 20.06.2018. līdz 19.06.2019., un papildatvaļinājumu piecas darba dienas, laikā no 2020. gada 10. februāra līdz 2020. gada 14. februārim.
2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.
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Par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar Anitu GRĪVNIECI

ne
.

Izskatot Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas Anitas GRĪVNIECES
iesniegumu par atbrīvošanu no Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja amata,
reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 23.01.2020. ar Nr. ANP/1-42/20/303,
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 9. punktu, Darba
likuma 100. panta pirmo un ceturto daļu,

uk
s

Atbrīvot 2020. gada 31. janvārī no Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
amata Anitu GRĪVNIECI.
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