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ALŪKSNES NOVADA DOMES 

LĒMUMS Nr. 188 

Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Laurencenes ielā 4 – 34, Alūksnē, 

Alūksnes novadā atsavināšanu 

Izskatot dzīvokļa īrnieka 02.07.2020. ierosinājumu par dzīvokļa īpašuma Laurencenes 

ielā 4 – 34, Alūksnē, Alūksnes novadā atsavināšanu, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 

02.07.2020. ar Nr. ANP/1-24/20/650,  

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

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

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

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

1. Sagatavot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu – dzīvokli

Laurencenes ielā 4 – 34, Alūksnē, Alūksnes novadā ar kopējo platību 63,7 m² un ar to

saistītām kopīpašuma 607/26604 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas.

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

nostiprināšanu zemesgrāmatā uz Alūksnes novada pašvaldības vārda, novērtēšanu un

atsavināšanas procesa veikšanu, sedz dzīvokļa īrnieks. Pēc dzīvokļa atsavināšanas

procesa pabeigšanas, atsavināšanas izdevumus iekļaut dzīvokļa pirkuma līgumā

noteiktās cenas samaksā.

3. Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības īpašumu Laurencenes ielā 4 – 34,

Alūksnē, Alūksnes novadā, pārdodot par brīvu cenu dzīvokļa īrniekam.

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

atsavināšanas komisijai.

Domes priekšsēdētājs A.DUKULIS
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr. 189 

 

Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Silavas”, Ziemera 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 21.10.2019. lēmumu (protokols Nr.10, 2.p.), 

 

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

Ziemera pagastā, Alūksnes novadā, īpašuma kadastra Nr. 3696 005 0346, kas sastāv no 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3696 005 0306, 2325m² 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 
 

 

  alu
ks

ne
.lv



    
 

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 30. jūlijā                                                                      sēdes protokols Nr.11, 4. p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr. 190 

 

Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Priedītes”, Ziemera 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 15.06.2020. lēmumu (protokols Nr.6, 1.p.), 

 

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

Ziemera pagastā, Alūksnes novadā, īpašuma kadastra Nr. 3696 007 0177, kas sastāv no  

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3696 007 0111,  5,47 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 DOMES  

  

LĒMUMS Nr. 191 

 

Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Centra ielā 1 – 9, Jaunannā, 

Jaunannas pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu 

 

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību “ALŪKSNES NAMI” 14.03.2019. 

iesniegumu Nr.1-9/141, kas saņemts un reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 15.03.2019. ar 

Nr. ANP/1-42/19/1138, 25.03.2019. iesniegumu Nr.1-9/161, kas saņemts un reģistrēts 

Alūksnes novada pašvaldībā 26.03.2019. ar Nr. ANP/1-42/19/1290, 

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

ielā 1 – 9, Jaunannā, Jaunannas pagastā, Alūksnes novadā, bet vēlāk arī administrēšanas un 

uzturēšanas izdevumi, nav samērojami ar īpašuma faktisko vērtību un izmantošanas iespējām, 

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

personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta otro daļu, 4.panta otro daļu, 5.panta pirmo un 

piekto daļu, 8.panta trešo daļu,  

 

1. Atzīt, ka Alūksnes novada pašvaldības dzīvoklis Centra ielā 1 – 9, Jaunannā, Jaunannas 

pagastā, Alūksnes novadā nav derīgs dzīvošanai. 
 

2. Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu Centra ielā 1 – 

9, Jaunannā, Jaunannas pagastā, Alūksnes novadā ar kopējo platību 64 m² un ar to 

saistītām kopīpašuma 640/9902 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes. 

 

3. Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē. 

 

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

atsavināšanas komisijai. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                 A.DUKULIS 

 

  

alu
ks

ne
.lv



    
 

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 30. jūlijā                                                                      sēdes protokols Nr.11, 6. p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr. 192 

 

Par īpašuma tiesību atjaunošanu uz zemi Skārņu ielā 12A,  

Alūksnē, Alūksnes novadā 

 
Izskatot [..], dzīvo [..], 2020. gada 5. jūnija iesniegumu ar pievienoto Kurzemes 

apgabaltiesas zvērināta notāres Monikas LAIVIŅAS-LAIVENIECES 15.03.2007. izdoto 

mantojuma apliecību (par tiesībām uz mantojumu pēc likuma) iereģistrētu aktu un 

apliecinājumu reģistrā ar Nr.2108,  zemes robežu plānu, situācijas plānu un apgrūtinājumu 

plānu, kas saņemts Alūksnes novada pašvaldībā 05.06.2020., reģistrēts ar Nr. ANP/1-

24/20/548, un [..] 1992. gada 26. jūnija iesniegumu, reģistrēts Alūksnes pilsētas zemes komisijā 

26.06.1992. ar Nr. 921, par īpašuma tiesību atjaunošanu uz Alūksnes pilsētas Skārņu ielas 12 

zemi, konstatēja: 

 Saskaņā ar Latvijas Valsts Vēstures arhīva 1996. gada 6. septembra izziņu Nr.3-Š-

27023 nekustamais īpašums – zemes gabals Skārņu ielā 12, Alūksnē  līdz 1940. gada 21. jūlijam 

piederējis [..], dzimis [..]. Zemes gabala platība 1,1784ha.  

[..] ir bijušā zemes īpašnieka dēls. [..], personas kods [..],  miris 2005. gada 

21. septembrī. Ar Kurzemes apgabaltiesas zvērinātas notāres Monikas LAIVIŅAS-

LAIVENIECES 15.03.2007. izdoto mantojuma apliecību (par tiesībām uz mantojumu pēc 

likuma), iereģistrētu aktu un apliecinājumu reģistrā ar Nr.2108, [..], personas kods [..], 

apstiprināts mantojuma tiesībās uz visu [..], personas kods [..], atstāto mantojumu, kā vienīgais 

pirmās šķiras mantinieks – dēls. 

Personu identitāte pierādīta ar lietā esošajiem civilstāvokļa aktu reģistrāciju 

apliecinošiem dokumentiem.  

 Citi zemes pieprasījumi par īpašuma tiesību atjaunošanu vai kompensācijas saņemšanu  

par Skārņu ielas 12, Alūksnē zemi normatīvos aktos noteiktā kārtībā nav saņemti. 

Par 2418 m2 zemes ar Alūksnes pilsētas zemes komisijas 20.01.2004. lēmumu [..] 

piešķirta kompensācija.  

Saskaņā ar Alūksnes pilsētas domes 17.01.2008. lēmumu Nr.15 “Par adrešu piešķiršanu 

un maiņu”, īpašumā atjaunojamam zemesgabalam ar kadastra Nr. 3601 011 2160 piešķirta 

adrese Skārņu iela 12A, Alūksne. 

Zemes īpašumam Skārņu ielā 12A, Alūksnē, Alūksnes novadā, kas sastāv no divām 

zemes vienībām, pamatojoties uz Alūksnes novada pašvaldības zemes lietu komisijas 

02.09.2016. lēmumu Nr. ZK/1-8.11/16/208 “Par zemes vienību, ar kadastra apzīmējumu 3601 

011 2117, 3601 011 2133 un 3601 011 2160, Alūksnē, Alūksnes novadā, uzmērīto platību 

apstiprināšanu”, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3601 011 2133 Skārņu ielā 10, 

Alūksnē, Alūksnes novadā apstiprināta pēc kadastrālās uzmērīšanas  noteiktā platība 1267m2,  
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un zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3601 011 2160 Skārņu ielā 12A, Alūksnē, Alūksnes 

novadā apstiprināta pēc kadastrālās uzmērīšanas  noteiktā platība 6603m2.  

 Pamatojoties uz likuma “Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās” 5.panta trešo daļu - 

pēc pilsētu zemes komisiju darbības izbeigšanas lēmumus par zemes īpašuma tiesību 

atjaunošanu vai zemes nodošanu īpašumā par maksu pieņem attiecīgās pašvaldības dome.

  

Likuma “Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 12.panta pirmās daļas 

ievaddaļa nosaka - bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem atjauno zemes īpašuma 

tiesības uz viņiem agrāk piederējušiem zemes gabaliem robežās, kādas noteiktas pašvaldību 

apstiprinātajos pilsētu vai atsevišķu zemes gabalu ierīcības projektos. 

 Pamatojoties uz likuma “Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 12.panta 

pirmās daļas ievaddaļu un likuma “Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās” 5.panta trešo daļu, 

 

1. Atjaunot [..], personas kods [..], īpašuma tiesības uz zemi Skārņu ielā 12A, Alūksnē, 

Alūksnes novadā, kas sastāv no zemes vienības 6603m2 platībā Skārņu iela 12A, Alūksnē, 

Alūksnes novadā, kadastra apzīmējums 3601 011 2160, saskaņā ar zemes robežu plānu mērogā 

1:1000 (pielikums  Nr.1) un situācijas plānu mērogā 1:1000 (pielikums Nr.2), un zemes 

vienības 1267m2  platībā Skārņu ielā 10, Alūksnē, Alūksnes novadā, kadastra apzīmējums 3601 

011 2133, saskaņā ar zemes robežu plānu mērogā 1:500 (pielikums Nr.4) un situācijas plānu 

mērogā 1:500 (pielikums Nr.5). 

2. Noteikt zemes īpašuma apgrūtinājumus atbilstoši zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 3601 011 2160 apgrūtinājumu plānam, mērogā 1:1000 (pielikums Nr.3) un zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 3601 011 2133 apgrūtinājumu plānam, mērogā 1:500 

(pielikums Nr.6). 

3. Zemes īpašuma tiesības stājas spēkā reizē ar īpašuma tiesību nostiprinājuma ierakstu 

Zemesgrāmatā. 

4. Atcelt Alūksnes novada domes 25.06.2020. lēmumus: 

4.1.  Nr.163 “Par īpašuma tiesību atjaunošanu uz zemi Skārņu ielā 10, Alūksnē, 

Alūksnes novadā”; 

4.2. Nr.164 “Par īpašuma tiesību atjaunošanu uz zemi Skārņu ielā 12A, Alūksnē, 

Alūksnes novadā”.  

5. Lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanu ieinteresētām personām. 

6. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas 

Administratīvajā rajona tiesā. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                 A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS 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 

 Alūksnes novada dome 26.03.2020. pieņēma lēmumu Nr. 85 “Par lokālplānojuma, kas 

groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015. -2027. gadam, izstrādes uzsākšanu 

nekustamajam īpašumam Pils iela 3, Alūksnē, Alūksnes novadā”, ar mērķi mainīt teritorijas 

funkcionālo zonējumu no Savrupmāju apbūves teritorijas (DzS) uz Publiskas apbūves teritoriju 

(P), kā arī nosakot prasības lokālplānojuma izstrādei darba uzdevumā. 

 Alūksnes novada pašvaldībā 16.06.2020. iesniegta sagatavotā lokālplānojuma pirmā 

redakcija nekustamajam īpašuma Pils ielā 3, Alūksnē, Alūksnes novadā. Izskatot 

lokālplānojuma paskaidrojuma rakstu, apbūves nosacījumus un grafisko daļu, konstatēts: 

- Alūksnes novada domes 26.03.2020. lēmumā Nr. 85 “Par lokālplānojuma, kas groza 

Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015. -2027. gadam, izstrādes uzsākšanu 

nekustamajam īpašumam Pils iela 3, Alūksnē, Alūksnes novadā” esošā darba uzdevuma 

prasības lokālplānojuma izstrādei ir izpildītas; 

-  Lokālplānojuma detalizācija, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 

grozījumi, veikti atbilstoši lokālplānojuma izstrādes mērķim; 

- Vides pārraudzības valsts biroja 19.05.2020. lēmums Nr. 4-02/32 “Par stratēģiskās 

ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras nepiemērošanu” paredz nepiemērot 

stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru lokālplānojumam nekustamajā 

īpašumā Pils iela 3, Alūksnē, Alūksnes novadā; 

- Par iesniegto lokālplānojuma redakciju ir sagatavots ziņojums (1.pielikums) atbilstoši 

Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas 

attīstības un plānošanas dokumentiem” 80. punktā noteiktajām prasībām;  

- par lokālplānojumu nav saņemti personu priekšlikumi. 

 Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 

4. pantu, Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību 

teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 82. punktu un Ministru kabineta 25.08.2009. 

noteikumu Nr. 970 “Sabiedrības  līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 10. punktu: 

1. Nodot lokālplānojuma, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015. -

2027. gadam, nekustamajam īpašumam Pils iela 3, Alūksnē, Alūksnes novadā, pirmo 

redakciju (2. pielikums) publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai. 
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https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2020/3007/Lokalplanojums_Pils_iela_3_1piel.pdf
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2020/3007/Lokalplanojums_Pils_iela_3.pdf


2. Lokālplānojuma publiskās apspriešanas termiņu noteikt četras nedēļas. 

3. Paziņojumu par lokāplānojuma publisko apspriešanu ievietot Teritorijas attīstības 

plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS). 

4. Paziņojumu par lokālplānojuma publisko apspriešanu un publiskās apspriešanas 

sanāksmi publicēt pašvaldības tīmekļa vietnē www.aluksne.lv, laikrakstos “Alūksnes 

Novada Vēstis” un “Alūksnes un Malienas Ziņas”. 

5. Noteikt, ka ar Lokālplānojuma pirmo redakciju var iepazīties valsts vietotajā 

ģeotelpiskajās informācijas portālā www.geolatvija.lv, pašvaldības tīmekļa vietnē  

www.aluksne.lv sadaļā “Sabiedrības līdzdalība” un ar lokāplānojuma redakcijas 

materiāliem izdrukas veidā var iepazīties Klientu apkalpošanas centrā, Dārza ielā 11, 

Alūksnē, Alūksnes novadā tā darba laikā. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                 A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr. 194 

 

Par Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “ALJA” 2019. gada publiskā pārskata 

apstiprināšanu  

 

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

aģentūru likuma 27. panta otro un trešo daļu, 

1. Apstiprināt Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “ALJA” 2019. gada publisko 

pārskatu (pielikumā uz 10 lapām). 

 

2. Uzdot Alūksnes novada pašvaldības aģentūrai “ALJA” publicēt 2019. gada 

publisko pārskatu Alūksnes novada pašvaldības interneta mājaslapā 

www.aluksne.lv.  

 

 

 Domes priekšsēdētājs        A. DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr. 195 

Par grozījumu Alūksnes novada domes 27.02.2020. lēmumā Nr.67 “Par Alūksnes 

novada pagastu teritoriālo vienību infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas 

mērķprogrammu 2020.gadam” 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu, likuma “Par 

pašvaldību budžetiem” 30.pantu, Alūksnes novada domes 25.01.2018. noteikumiem Nr.1/2018 

“Par Alūksnes novada pagastu teritoriālo vienību infrastruktūras un vides kvalitātes 

uzlabošanas mērķprogrammu 2018.-2021.gadam”, Alūksnes novada attīstības programmas 

2011.-2017. aktualizētā Investīciju plāna 2015.-2020.gadam 81.8.punktu, 

ņemot vērā Annas pagasta pārvaldes 11.02.2020. iesniegumu Nr. ASPP/1-5/20/2 un 

17.07.2020. iesniegumu Nr. ASPP/1-5/20/9, 

 

Izdarīt grozījumu Alūksnes novada domes 27.02.2020. lēmumā Nr.67 “Par Alūksnes 

novada pagastu teritoriālo vienību infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas 

mērķprogrammu 2020.gadam”, aizstājot lēmuma 1.1.punktā skaitli un vārdus “30 000 EUR 

(trīsdesmit tūkstoši euro)” ar skaitli un vārdiem “34 000 EUR (trīsdesmit četri tūkstoši euro)”. 

 

 

Domes priekšsēdētājs        A. DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr. 196 

 

Par domes priekšsēdētāja A.DUKUĻA komandējumu 

 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2010. gada 12. oktobra noteikumu Nr. 969 “Kārtība, 

kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi” 2. punktu, 8. punktu un 21.punktu, 

 

1. Komandēt domes priekšsēdētāju Arturu DUKULI no 12.08.2020. līdz 14.08.2020. uz 

Kuldīgu, lai piedalītos biedrības “Reģionālo attīstības centru apvienība” izbraukuma 

seminārā. 

2. Segt normatīvajos aktos paredzētos komandējuma izdevumus, līdzekļus paredzot no 

deputātu un komisiju darba nodrošināšanai paredzētajiem budžeta līdzekļiem, tajā skaitā 

viesnīcas izdevumus, nepārsniedzot 2010. gada 12. oktobra Ministru kabineta noteikumu 

Nr.969 “Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi” noteiktos 

apmērus. 

 

 

Domes priekšsēdētājs        A. DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr. 197 

 

Par grozījumiem Ziemeru pamatskolas nolikumā 

 

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

likuma 22. panta pirmo daļu,  

 

Izdarīt Alūksnes novada domes 2018. gada 26. aprīļa nolikumā Nr. 17/2018 “Ziemeru 

pamatskolas nolikums” grozījumus un papildināt nolikumu ar 9.4. un 9.5. apakšpunktiem šādā 

redakcijā: 

“9.4. speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar smagiem garīgās 

attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (kods 

21015911); 

9.5. speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamiem ar jauktiem attīstības 

traucējumiem (kods 01015611).” 

 

 

Domes priekšsēdētājs        A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr. 198 

 

Par maksas pakalpojuma – ieejas biļetes Veclaicenes vēstures krātuvē apstiprināšanu  

 

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

apakšpunktu, Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52.panta pirmās daļas 17.punktu d) 

apakšpunktu, 

 

1. Apstiprināt ieejas biļešu cenas ekskursijām Veclaicenes vēstures krātuvē (neapliekot ar 

pievienotās vērtības nodokli): 

1.1. pieaugušajiem 1,00 EUR; 

1.2. skolēniem, studentiem un pensionāriem 0,70 EUR. 

2. Noteikt, ka Veclaicenes vēstures krātuves apmeklējums bez maksas ir: 

2.1.  Muzeju nakts un citos Veclaicenes pagasta pārvaldes un Alūksnes novada 

pašvaldības rīkotajos, vēsturi izzinošos pasākumos, kas notiek Veclaicenes pagasta 

Kornetos; 

2.2. pirmsskolas vecuma bērniem, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 

institūciju klientiem, personām ar invaliditāti (uzrādot apliecību) un vienai personai, kas 

viņu pavada, diviem apmeklētāju grupas vadītājiem (grupa no 20 cilvēkiem), Latvijas 

muzeju darbiniekiem un Starptautiskās muzeju padomes biedriem (uzrādot apliecību). 

3. Lēmums stājas spēkā 2020. gada 1. augustā. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                          A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr. 199 

 

Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2015. gada 27. augusta lēmumā Nr. 277 “Par 

Alūksnes Kultūras centra maksas pakalpojumiem” 

 

Pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punkta b) 

apakšpunktu, Pievienotās vērtības nodokļa likuma 5. panta pirmās daļas 2. punktu, 52. panta 

pirmās daļas 17. punkta a), b) un c) apakšpunktu, 

ņemot vērā Alūksnes novada pašvaldības iekšējo normatīvo aktu “Maksas pakalpojumu 

izcenojumu noteikšanas metodika un izcenojumu aprēķināšanas kārtība”, kas apstiprināts ar 

Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektora 22.05.2017. rīkojumu Nr. ANP/1-6/17/167, 

1. Izdarīt grozījumus Alūksnes novada domes 2015. gada 27. augusta lēmuma Nr.277 “Par 

Alūksnes Kultūras centra maksas pakalpojumiem” tiesiskajā pamatojumā: 

1.1. papildināt ar atsauci uz Pievienotās vērtības nodokļa likuma 5. panta pirmās daļas 

2. punktu; 

1.2. aizstāt atsauci uz Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52. panta pirmās daļas 

17. punkta d) apakšpunktu uz Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52. panta pirmās 

daļas 17. punkta a), b) un c) apakšpunktiem. 

2. Izdarīt grozījumus ar Alūksnes novada domes 2015. gada 27. augusta lēmumu Nr.277 

“Par Alūksnes Kultūras centra maksas pakalpojumiem” apstiprinātajā Alūksnes 

Kultūras centra pakalpojumu cenrādī: 

2.1. lēmuma pielikuma Nr. 2, 1.punktu izsakot šādā redakcijā: 

 

Nr.p.k. Pakalpojums Vienība Cena bez PVN 

(EUR) 

PVN 

1. Telpu noma    

1.1. Lielā zāle 1 stunda 135,00 piemēro 

1.2. Mazā zāle 1 stunda 45,50 piemēro 

1.3. Disko zāle 1 stunda 13,00 piemēro 

1.4. Amatierteātra zāle 1 stunda 24,00 piemēro 

1.5. Telpa izbraukuma 

tirdzniecībai 

1 stunda 5,50 piemēro 

1.6. Uzņēmējdarbības 

atbalsta centrs 

1 stunda 17,00 piemēro 

1.7. Koru zāle 1 stunda 26,00 piemēro 
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2.2. lēmuma pielikuma Nr.2, 2.punktu papildinot ar 2.4. apakšpunktu šādā redakcijā: 

Nr.p.k. Pakalpojums Vienība Cena bez PVN 

(EUR) 

PVN 

2. Inventāra noma    

 …..    

2.4. Koncertflīģelis 

“Estonia” 

pasākums 112,17 piemēro 

 

 

Domes priekšsēdētājs                          A.DUKULIS 

 

 
 

  

alu
ks

ne
.lv



    
 

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 30. jūlijā                                                                    sēdes protokols Nr.11, 14. p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr. 200 

 

Par dienas aprūpes centra “Saules stars” pakalpojuma maksas noteikšanu 

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

apakšpunktu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 8. panta pirmo daļu, 

Pievienotās vērtība 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 pakalpojuma izmaksas tiek segtas no 

pašvaldības budžeta” 6. punktu, 

1. Noteikt maksu par Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes Sociālās aprūpes nodaļas 

Dienas aprūpes centra “Saules stars” pakalpojumu (turpmāk – Pakalpojums) 1,04 EUR 

(viens euro, 4 centi) stundā, jeb 8,32 EUR (astoņi euro, 32 centi) dienā, ja aprūpējamās 

personas (ģimenes) ienākumi uz vienu personu mēnesī ir ne zemāki par summu, kura 

aprēķināta valstī noteikto minimālo mēneša algu reizinot ar koeficientu 1,2 par pirmo 

personu un ar koeficientu 0,5 par katru nākamo personu. 

2. Piemērot 50% atlaidi šī lēmuma 1.punktā noteiktai Pakalpojuma maksai stundā Alūksnes 

novada administratīvajā teritorijā deklarētajai personai (ģimenei), ja: 

2.1. aprūpējamās personas (ģimenes) ienākumi uz vienu personu mēnesī nepārsniedz 

summu, kura aprēķināta valstī noteikto minimālo mēneša algu reizinot ar koeficientu 

1,2;  

2.2. aprūpējamās personas (ģimenes) ienākumi uz vienu personu mēnesī ir ne zemāki par 

summu, kura aprēķināta valstī noteikto minimālo mēneša algu reizinot ar koeficientu 

0,75.  

3. Piemērot 75% atlaidi šī lēmuma 1.punktā noteiktai Pakalpojuma maksai stundā Alūksnes 

novada administratīvajā teritorijā deklarētajai personai (ģimenei), ja: 

3.1. aprūpējamās personas (ģimenes) ienākumi uz vienu peronu mēnesī nepārsniedz 

summu, kura aprēķināta valstī noteikto minimālo mēneša algu reizinot ar koeficientu 

0,75;  

3.2. aprūpējamās personas (ģimenes) ienākumi uz vienu personu mēnesī, ir ne zemāki par 

summu, kura aprēķināta valstī noteikto minimālo mēneša algu reizinot ar koeficientu 

0,6.  

4. Piemērot 85% atlaidi šī lēmuma 1.punktā noteiktai Pakalpojuma maksai stundā Alūksnes 

novada administratīvajā teritorijā deklarētajai personai (ģimenei), ja aprūpējamajai personai 

alu
ks

ne
.lv



(ģimenei) ir maznodrošinātas personas statuss, uz maznodrošinātas personas (ģimenes) 

statusa laiku. 

5. Piemērot 100% atlaidi šī lēmuma 1.punktā noteiktai Pakalpojuma maksai stundā Alūksnes 

novada administratīvajā teritorijā deklarētajai personai (ģimenei), ja aprūpējamajai personai 

(ģimenei) ir trūcīgas personas statuss, uz trūcīgas personas (ģimenes) statusa laiku. 

6. Ar šī lēmuma spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Alūksnes novada domes 2015. gada 

29. janvāra lēmums Nr. 22 “Par dienas aprūpes centra pakalpojuma maksas noteikšanu”. 

7. Lēmums stājas spēkā 2020. gada 1. augustā. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                          A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr. 201 

 

Par maksas noteikšanu Biroja “Aprūpe mājās” sociālās aprūpes pakalpojumam  

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

apakšpunktu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 8. panta pirmo daļu, 

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,  

1. Noteikt maksu par Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes Sociālās aprūpes nodaļas Birojs 

“Aprūpe mājās” sociālās aprūpes pakalpojumu dzīvesvietā (turpmāk – Pakalpojums) 19,58 

EUR stundā.  

2. Piemērot 70% atlaidi šī lēmuma 1. punktā noteiktai maksai stundā Alūksnes novada 

administratīvajā teritorijā deklarētai personai.  

3. Piemērot 85% atlaidi šī lēmuma 1. punktā noteiktai maksai stundā Alūksnes novada 

administratīvajā teritorijā deklarētai personai, ja personai piešķirts maznodrošinātas 

personas (ģimenes) statuss, uz maznodrošinātas personas (ģimenes) statusa laiku. 

4. Piemērot 100% atlaidi šī lēmuma 1. punktā noteiktai maksai stundā Alūksnes novada 

administratīvajā teritorijā deklarētai personai, ja personai piešķirts trūcīgas personas 

(ģimenes) statuss, uz trūcīgas personas (ģimenes) statusa laiku.  

5. Noteikt, ka šī lēmuma 3. un 4. punktā minētajām personām pirmā un otrā aprūpes līmeņa 

sniegtajiem pakalpojumiem, šajos punktos paredzētās pakalpojuma maksas atlaide 

piemērojama līdz divām pakalpojuma sniegšanas reizēm nedēļā, bet trešā aprūpes līmeņa 

sniegtajiem pakalpojumiem – līdz trīs reizēm nedēļā. 

6. Ja personai ir apgādnieki, tie solidāri maksā par Pakalpojumu saskaņā ar 2003. gada 

27. maija Ministru kabineta noteikumu Nr. 275 “Sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek 

segtas no pašvaldības budžeta” 5.3., 5.4. punktu. 

7. Ar šī lēmuma spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Alūksnes novada domes 2014. gada 

27. novembra lēmums Nr. 428 “Par maksas noteikšanu sociālās aprūpes pakalpojumam 

dzīvesvietā”. 

8.   Lēmums stājas spēkā 2020. gada 1.  augustā. 

 

Domes priekšsēdētājs                          A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr. 202 

 

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

un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā” 

 

Izskatot Veclaicenes pagasta pārvaldes 09.07.2020. iesniegumu Nr. VPP/1-5/20/10 

“Par izmaiņām Alūksnes novada pašvaldības darbinieku amatu sarakstā”, kas reģistrēts 

Alūksnes novada pašvaldībā 09.07.2020. ar Nr. ANP/1-42/20/2438,  

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.augustu izdarīt grozījumu Alūksnes novada domes 31.01.2019. lēmumā 

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

1. Veclaicenes pagasta pārvaldei (18.pielikums): 

1.1. 3.pozīcijas amata vienībai – apkopējs, darba slodzi “2” aizstāt ar darba slodzi 

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

1.2. izveidot amata vienību – apkopējs, izsakot 3.1 pozīciju šādā redakcijā: 

 

 

Domes priekšsēdētājs         A.DUKULIS 
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3.1 Apkopējs 

(summētais 

darba laiks) 

13./I 9112 01 

 

1 3 [..] 1 [..] 
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2020. gada 30. jūlijā                                                                    sēdes protokols Nr.11, 17. p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr. 203 

 

Par līdzekļu piešķiršanu pedagogu darba samaksas  

un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta 

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

2016.gada 5.jūlija noteikumu Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” 1.pielikuma 3. un 

4.tabulas grozījumiem, kas tiks piemēroti no 2020.gada 1.septembra, 

 

1. Piešķirt papildus finansējumu 13 935,00 EUR (trīspadsmit tūkstoši deviņi simti trīsdesmit 

piecu euro) apmērā Alūksnes novada pašvaldības pirmsskolas, pamata, vispārējās, interešu 

un profesionālās ievirzes iestāžu administrācijas un pedagogu darba samaksas un valsts 

sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam 2020.gadam, saskaņā ar 

pielikumu. 

2. Finansējumu nodrošināt, veicot šādus Alūksnes novada pašvaldības budžeta 2020. gadam 

grozījumus: 

2.1. pārkārtojot finansējumu 11 615,00 EUR (vienpadsmit tūkstoši seši simti 

piecpadsmit euro) apmērā no uzskaites dimensijas 098231 “Latvijas skolu jaunatnes 

dziesmu un deju svētku nodrošinājums”, 

2.2. izdalot finansējumu 2 320,00 EUR (divi tūkstoši trīs simti divdesmit euro) apmērā 

no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, uzskaites dimensija 0189 “Pašvaldības 

līdzekļi neparedzētajiem gadījumiem”. 

3. Alūksnes novada pašvaldības Finanšu nodaļai nodrošināt iepriekšminēto līdzekļu 

pārkārtošanu nākamajos budžeta grozījumos.  

4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu. 

 

 

Domes priekšsēdētājs         A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr. 204 

 

Par piekrišanu veikt grozījumu nekustamā īpašuma pirkuma līgumā 

 

Izskatot nekustamā īpašuma Pils ielā 58, Alūksnē, Alūksnes novadā pircēja iesniegumu, 

kas saņemts un reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 17.07.2020. ar Nr. ANP/1-24/20/705, 

ņemot vērā Alūksnes novada domes 22.02.2018. lēmuma Nr.45 “Par Alūksnes novada 

pašvaldības nekustamā īpašuma Pils ielā 58, Alūksnē, Alūksnes novadā atsavināšanu” 

4.punktu, 

 

Piekrist veikt grozījumu 03.07.2018. nekustamā īpašuma pirkuma līguma Nr. ANP/1-

45.1/18/342 3.6.punktā, nosakot pircējam pienākumu līdz 31.12.2020. sakārtot ēkas Pils ielā 

58, Alūksnē, Alūksnes novadā fasādi. 

 

   
Domes priekšsēdētājs        A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES   

 

LĒMUMS Nr. 205 

 

Par aizņēmumu un līdzfinansējuma piešķiršanu pašvaldības investīciju projektam 

“Baložu bulvāra pārbūve Alūksnē, Alūksnes novadā”  

 

Ņemot vērā Ministru kabineta 2020.gada 15.jūlija rīkojumu Nr.387 “Par atbalstītajiem 

pašvaldību investīciju projektiem valsts aizdevumu piešķiršanai ārkārtējās situācijas ietekmes 

mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību”, Alūksnes novada attīstības 

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

Alūksnes novada domes  27.02.2020. lēmumu Nr. 68, 23.8. punktu,  

 

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

pirmās daļas 2. punktu, 21. panta pirmās daļas 2., 23. un 27. punktu, likuma “Par pašvaldību 

budžetiem” 22., 24. un 30. pantu, Ministru kabineta 2019. gada 10.decembra noteikumu 

Nr. 590 “Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” II. nodaļu, 16. un 17 

punktu, 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. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļauju 

Alūksnes novada pašvaldībai ņemt vidējā termiņa aizņēmumu Valsts kasē ar Valsts 

kases noteiktajiem aizņēmuma procentiem pašvaldības investīciju projekta “Baložu 

bulvāra pārbūve Alūksnē, Alūksnes novadā” īstenošanai līdz 126 635 EUR (viens simts 

divdesmit sešu tūkstošu seši simti trīsdesmit piecu euro) apmēram, ar tā izņemšanu 

vidējā termiņā, ar aizņēmuma pamatsummas atmaksas termiņu no 2022. gada marta līdz 

2031. gada decembrim (ieskaitot). 

2. Aizņēmumu garantēt ar Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem. 

3. Nodrošināt pašvaldības investīciju projekta “Baložu bulvāra pārbūve Alūksnē, 

Alūksnes novadā” līdzfinansēšanu līdz 51 473 EUR (piecdesmit viena tūkstoša četri 

simti septiņdesmit trīs euro) apmēram, tajā skaitā: 

3.1. izdalīt no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem līdzfinansējumu 

2020.gadam 15 307,00EUR (piecpadsmit tūkstoši trīs simti septiņu euro) apmērā, 

3.2. nodrošināt no Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta 2021.gadam 

līdzfinansējumu 36 166,00 EUR (trīsdesmit seši tūkstoši viens simts sešdesmit sešu 

euro) apmērā. 

4. Alūksnes novada pašvaldības Finanšu nodaļai nodrošināt lēmuma 3.1.punktā minēto 

līdzekļu iekļaušanu Alūksnes novada pašvaldības budžetā 2020.gadam. 

alu
ks

ne
.lv



5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu. 

 

Pielikumā: Paredzamā aizņēmuma atmaksas plānotais grafiks uz 3 lapām. 

 

 

Domes priekšsēdētājs        A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr. 206 

 

Par Alūksnes novada domes 2020. gada 27. februāra saistošo noteikumu Nr.2/2020 

“Par specializētajiem tūristu transportlīdzekļiem Alūksnes novadā” precizēšanu  

 

Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 27.05.2020. atzinumu 

Nr.1-18/4778 “Par saistošajiem noteikumiem”, un 

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 45. panta ceturto daļu, 

 

Precizēt Alūksnes novada domes 2020. gada 27. februāra saistošos noteikumus Nr. 2/2020 

“Par specializētajiem tūristu transportlīdzekļiem Alūksnes novadā”:  

 

1. no saistošo noteikumu izdošanas tiesiskā pamatojumu svītrot norādi uz likuma “Par 

pašvaldībām” 43. panta trešo daļu; 

2. izteikt 4.4. apakšpunktu šādā redakcijā: 

“4.4. Alūksnes novada pašvaldības izvēlēta sauszemes transportlīdzekļu tehniskā eksperta 

atzinuma kopiju par specializētā tūristu transportlīdzekļa tehniskā stāvokļa atbilstību drošai 

pasažieru pārvadāšanai;”; 

3. svītrot 11.3. apakšpunktu; 

4. svītrot 15.1. apakšpunktu, 15.2.-15.6. apakšpunktu numurējot kā 15.1.-15.5. apakšpunktu; 

5. svītrot 18. punktu; 

6. svītrot 24.5. apakšpunktu; 

7. VII nodaļas nosaukumu izteikt šādā redakcijā: 

“VII Administratīvo aktu un faktiskās rīcības apstrīdēšana un pārsūdzēšana”; 

8. 19.–25. punktu numurēt secīgi kā 18.-24. punktu; 

9. Saistošo noteikumu 1. pielikuma 3. punktu izteikt šādā redakcijā: 

“3. Alūksnes novada pašvaldības izvēlēta sauszemes transportlīdzekļu tehniskā eksperta 

atzinuma kopija par specializētā tūristu transportlīdzekļa tehniskā stāvokļa atbilstību drošai 

pasažieru pārvadāšanai;”; 

10. saistošo noteikumu 2. pielikumā svītrot 2. punktu. 

 

 

Domes priekšsēdētājs        A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr. 207 

 

Par amatiem, kuru pienākumu izpilde ir saistīta ar dzīvības vai veselības apdraudējuma 

risku 

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības 

likuma 19. panta sesto daļu, 37. panta pirmo un ceturto daļu, Ministru kabineta 21.06.2010. 

noteikumu Nr. 565 “Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku 

sociālajām garantijām” 6.1 punktu, Alūksnes novada domes 2013. gada 28. novembra 

noteikumu Nr. 3/2013 “Par atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā” 10. punktu, 

 

1. Noteikt amatus, kuru pienākumu izpilde ir saistīta ar dzīvības vai veselības apdraudējumu: 

1.1. Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldē: 

1.1.1. Vadītājs; 

1.1.2. Vadītāja vietnieks; 

1.1.3. Struktūrvienības vadītājs; 

1.1.4. Nodaļas vadītājs; 

1.1.5. Sociālais darbinieks; 

1.1.6. Sociālais darbinieks darbam ar ģimeni un bērniem; 

1.1.7. Sociālais darbinieks darbam ar personām ar funkcionāliem traucējumiem; 

1.1.8. Sociālais aprūpētājs; 

1.1.9. Sociālais rehabilitētājs; 

1.1.10. Aprūpētājs; 

1.1.11. Medicīnas māsa; 

1.1.12. Automobiļa vadītājs. 

1.2. Alūksnes novada bāriņtiesā: 

1.2.1. Priekšsēdētājs; 

1.2.2. Priekšsēdētāja vietnieks; 

1.2.3. Loceklis; 

1.2.4. Priekšsēdētāja palīgs. 

1.3. Alūksnes novada pašvaldības policijā: 

1.3.1. Priekšnieks; 

1.3.2. Vecākais inspektors; 

1.3.3. Inspektors. 

1.4. Alūksnes novada pašvaldības aģentūrā “ALJA”: 

1.4.1. Direktors; 

1.4.2. Inspektors; 

alu
ks

ne
.lv



1.4.3. Domes pilnvarotā persona. 

1.5. Būvvaldē: 

1.5.1. Vadītājs - arhitekts; 

1.5.2. Būvinspektors. 

1.6. Administratīvajā komisijā: 

1.6.1. Priekšsēdētājs; 

1.6.2. Priekšsēdētāja vietnieks; 

1.6.3. Loceklis. 

 

2. Nodrošināt lēmuma 1.punktā minēto amatpersonu (darbinieku) nelaimes gadījumu 

apdrošināšanu no attiecīgās iestādes (institūcijas) budžeta līdzekļiem, nosakot, ka vienas 

amatpersonas (darbinieka) apdrošināšanas prēmija (maksa) gadā ir līdz 25,00 EUR 

(divdesmit pieci euro). 

 

3. Normatīvajos aktos paredzētie pabalsti, iestājoties nelaimes gadījumam vai veselības 

apdraudējumam, tiek izmaksāti kā apdrošināšanas atlīdzības.  

 

4. Par lēmuma izpildi atbildīgs attiecīgās iestādes (institūcijas) vadītājs. 

 

 

Domes priekšsēdētājs        A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr. 208 

 

Par aizņēmumu ERAF projekta “Publiskās infrastruktūras uzlabošana Alūksnes 

novadā” īstenošanai 

 

Ņemot vērā Centrālās finanšu un līgumu aģentūras 27.07.2020. vēstuli Nr.39-2-60/5065 

“Par projekta iesnieguma Nr.3.3.1.0/20/I/013 nosacījumu izpildi (otrās atlases kārtas ietvaros), 

kas reģistrēta Alūksnes novada pašvaldībā 27.07.2020. ar Nr. ANP/1-35/20/2626, Alūksnes 

novada attīstības programmas 2011.-2017. aktualizētā Investīciju plāna 2015.-2020. gadam, 

kas apstiprināts ar Alūksnes novada domes  27.02.2020. lēmumu Nr. 68, 7.3. punktu,  

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

pirmās daļas 1. un 10. punktu, 21. panta pirmās daļas 2., 23. un 27. punktu, likuma “Par valsts 

budžetu 2020. gadam” 13. panta pirmās daļas 1. punktu, likuma “Par pašvaldību budžetiem” 

22., 24. un 30. pantu, Ministru kabineta 2019. gada 10.decembra noteikumu Nr. 590 

“Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” II. nodaļu, 16. un 17 punktu, 

 

1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļauju 

Alūksnes novada pašvaldībai ņemt vidējā termiņa aizņēmumu Valsts kasē ar Valsts 

kases noteiktajiem aizņēmuma procentiem Eiropas Reģionālās attīstības fonda 

specifiskā atbalsta mērķa 3.3.1. “Palielināt investīciju apjomu reģionos, veicot 

ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai pašvaldību attīstības programmās noteiktajai 

teritoriju ekonomiskajai specializācijai un vietējo uzņēmēju vajadzībām 2.kārta” 

projekta “Publiskās infrastruktūras uzlabošana Alūksnes novadā” īstenošanai līdz 

32 064 EUR (trīsdesmit divu tūkstošu sešdesmit četru euro) apmēram, ar tā izņemšanu 

vidējā termiņā,  ar aizņēmuma pamatsummas atmaksas termiņu no 2021. gada marta 

līdz 2023. gada decembrim (ieskaitot). 

2. Aizņēmumu garantēt ar Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem. 

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu. 

 

Pielikumā: Paredzamā aizņēmuma atmaksas plānotais grafiks uz 2 lapām. 

 

 

Domes priekšsēdētājs        A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr. 209 

 

Par projektu “Bioloģiskās daudzveidības saglabāšana  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 

uzlabošana” ar projekta pieteikumu “Bioloģiskās daudzveidības saglabāšana  

Jaunlaicenes muižas parkā” (turpmāk – projekts).  

2. Apstiprināt Alūksnes novada pašvaldības indikatīvās kopējās izmaksas projektā - 

24 604,00 EUR (divdesmit četri tūkstoši seši simti  četri  euro), no kurām Latvijas vides 

aizsardzības fonda finansējums  indikatīvi  90% no kopējām attiecināmajām izmaksām 

sastāda 22 143,60 EUR (divdesmit divi tūkstoši viens simts četrdesmit trīs euro 60 

centi) un Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējums indikatīvi 10% no kopējām 

attiecināmajām izmaksām 2460,40 EUR (divi tūkstoši četri simti sešdesmit  euro 40  

centi ). 

3. Projekta atbalsta gadījumā nodrošināt projekta priekšfinansēšanu un Alūksnes novada 

pašvaldības līdzfinansējumu no 2020.  un 2021.gada budžeta līdzekļiem. 

 

 

Domes priekšsēdētājs        A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr. 210 

 

Par projektu “Tālavas ielas pārbūve Alūksnē, Alūksnes novadā” 

 

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

pirmās daļas 23.punktu,  

ņemot vērā Ministru kabineta 2008.gada 11.marta noteikumu Nr.173 “Valsts 

pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība” 40.1., 

46.1.2.punktu, 

Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. aktualizētā Rīcības plāna 2015. - 

2017.gadam 1.3.punktu un Investīciju plāna 2015.-2017./2018.gadam 7.4.punktu,  

1. Iesniegt projekta “Tālavas ielas pārbūve Alūksnē, Alūksnes novadā”, turpmāk – projekts, 

iesniegumu Satiksmes ministrijā valsts autoceļu fonda programmas apakšprogrammas 

“Mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem (ielām)” līdzekļu saņemšanai. 

2. Apstiprināt projekta indikatīvās kopējās izmaksas 1 708 684,54 EUR (viens miljons septiņi 

simti astoņi tūkstoši seši simti astoņdesmit četri euro 54 centi). 

3. Projekta atbalsta gadījumā, nodrošināt Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējumu 

projektam 427 000 EUR (četri simti divdesmit septiņi tūkstoši euro) apmērā no pašvaldības 

2021. un 2022.gada budžeta līdzekļiem.  

 

Domes priekšsēdētājs        A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES   

 

LĒMUMS Nr. 211 

 

Par aizņēmumu un līdzfinansējuma piešķiršanu ERAF projekta “Uzņēmējdarbībai 

nozīmīgas infrastruktūras attīstība Alūksnes pilsētā” īstenošanai 

 

Ņemot vērā Centrālās finanšu un līgumu aģentūras 23.07.2020. vēstuli Nr.39-2-60/4985 

“Par projekta iesnieguma Nr.5.6.2.0/20/I/008 nosacījumu izpildi (trešās atlases kārtas ietvaros), 

kas reģistrēta Alūksnes novada pašvaldībā 23.07.2020. ar Nr. ANP/1-35/20/2587, Alūksnes 

novada attīstības programmas 2011.-2017. aktualizētā Investīciju plāna 2015.-2020. gadam, 

kas apstiprināts ar Alūksnes novada domes  27.02.2020. lēmumu Nr. 68, 6.2. punktu,  

 

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

pirmās daļas 2. un 10. punktu, 21. panta pirmās daļas 2., 23. un 27. punktu, likuma “Par valsts 

budžetu 2020. gadam” 13. panta pirmās daļas 1. punktu, likuma “Par pašvaldību budžetiem” 

22., 24. un 30. pantu, Ministru kabineta 2019. gada 10.decembra noteikumu Nr. 590 

“Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” II. nodaļu, 16. un 17.  punktu, 

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. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļauju 

Alūksnes novada pašvaldībai ņemt vidējā termiņa aizņēmumu Valsts kasē ar Valsts 

kases noteiktajiem aizņēmuma procentiem Eiropas Reģionālās attīstības fonda 

specifiskā atbalsta mērķa 5.6.2. “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās 

teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām 3.kārta” 

 projekta “Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Alūksnes pilsētā” 

īstenošanai līdz 149 429 EUR (viena simta četrdesmit deviņu tūkstošu četru simtu 

divdesmit deviņu euro) apmēram, ar tā izņemšanu vidējā termiņā,  ar aizņēmuma 

pamatsummas atmaksas termiņu no 2022. gada marta līdz 2031. gada decembrim 

(ieskaitot). 

2. Aizņēmumu garantēt ar Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem. 

3. Nodrošināt ERAF projekta “Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība 

Alūksnes pilsētā” līdzfinansēšanu līdz 13 395 EUR (trīspadsmit tūkstošu triju simtu 

deviņdesmit piecu euro) apmēram, izdalot no atsavināšanas procesā iegūtajiem 

līdzekļiem. 

4. Alūksnes novada pašvaldības Finanšu nodaļai nodrošināt lēmuma 3.punktā minēto 

līdzekļu iekļaušanu Alūksnes novada pašvaldības budžetā 2020.gadam. 
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5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu. 

 

Pielikumā: Paredzamā aizņēmuma atmaksas plānotais grafiks uz 3 lapām. 

 

 

Domes priekšsēdētājs        A.DUKULIS 
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https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2020/3007/aiznemumu%20aprekins_2020_Rupniecibas_iela%20(1).xlsx
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr. 212 

 

Par aizņēmumu un līdzfinansējuma piešķiršanu pašvaldības investīciju projektam 

“Autoceļa “Mālupe-Priednieki” transporta infrastruktūras atjaunošana”  

 

Ņemot vērā Ministru kabineta 2020.gada 15.jūlija rīkojumu Nr.387 “Par atbalstītajiem 

pašvaldību investīciju projektiem valsts aizdevumu piešķiršanai ārkārtējās situācijas ietekmes 

mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību”, Alūksnes novada attīstības 

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

Alūksnes novada domes  27.02.2020. lēmumu Nr. 68, 13.5. punktu,  

 

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

pirmās daļas 2. punktu, 21. panta pirmās daļas 2., 23. un 27. punktu, likuma “Par pašvaldību 

budžetiem” 22., 24. un 30. pantu, Ministru kabineta 2019. gada 10.decembra noteikumu 

Nr. 590 “Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” II. nodaļu, 16. un 

17.  punktu, 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. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļauju 

Alūksnes novada pašvaldībai ņemt vidējā termiņa aizņēmumu Valsts kasē ar Valsts 

kases noteiktajiem aizņēmuma procentiem pašvaldības investīciju projekta “Autoceļa 

“Mālupe-Priednieki” transporta infrastruktūras atjaunošana” īstenošanai līdz 

72 572 EUR (septiņdesmit divu tūkstošu piecu simtu septiņdesmit divu euro) apmēram, 

ar tā izņemšanu vidējā termiņā,  ar aizņēmuma pamatsummas atmaksas termiņu no 

2022. gada marta līdz 2031. gada decembrim (ieskaitot). 

2. Aizņēmumu garantēt ar Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem. 

3. Nodrošināt pašvaldības investīciju projekta “Autoceļa “Mālupe-Priednieki” transporta 

infrastruktūras atjaunošana” līdzfinansēšanu 35 565 EUR (trīsdesmit piecu tūkstošu 

piecu simtu sešdesmit piecu euro) apmērā, tajā skaitā: 

3.1. izdalīt no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem līdzfinansējumu 

2020.gadam 10 125,00EUR (desmit tūkstoši viens simts divdesmit piecu euro) 

apmērā, 

3.2. nodrošināt no Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta 2021.gadam 

līdzfinansējumu 25 440,00 EUR (divdesmit pieci tūkstoši četri simti četrdesmit 

euro) apmērā. 

4. Alūksnes novada pašvaldības Finanšu nodaļai nodrošināt lēmuma 3.1.punktā minēto 

līdzekļu iekļaušanu Alūksnes novada pašvaldības budžetā 2020.gadam. 

alu
ks

ne
.lv



5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu. 

 

Pielikumā: Paredzamā aizņēmuma atmaksas plānotais grafiks uz 3 lapām. 

 

 

Domes priekšsēdētājs        A.DUKULIS 
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