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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.30 

 

Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Nākotnes ielā 2, Māriņkalnā, 

Ziemera pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu 

 

 Izskatot bijušā zemes lietotāja 09.02.2021. iesniegumu par zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumiem 3696 005 0177 un 3696 005 0178, Māriņkalnā, Ziemera pagastā, Alūksnes 

novadā atsavināšanu, kas 09.02.2021. saņemts Alūksnes novada pašvaldībā un reģistrēts ar       

Nr. ANP/1-24/21/121, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

4. panta ceturtās daļas 8. punktu, 5. panta pirmo daļu, 8. panta otro daļu, likuma “Par valsts un 

pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 75. panta trešo daļu, 

 

1. Nodot atsavināšanai nekustamā īpašuma Nākotnes ielā 2, Māriņkalnā, Ziemera pagastā, 

Alūksnes novadā, kadastra Nr. 3696 005 0177, sastāvā esošu apbūvētu  zemes vienību 

ar kadastra apzīmējumu 3696 005 0177 un neapbūvētu zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 3696 005 0178, pārdodot par brīvu cenu bijušajam zemes lietotājam.  

2. Uzdot nosacītās cenas noteikšanu un atsavināšanu veikt Īpašumu atsavināšanas 

komisijai. 

 

Domes priekšsēdētājs                             A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr.31 
 

Par Alūksnes novada pašvaldībai piederošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

3658 002 0341 īpašumā “Uplejas 3”, Jaunannas pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu 

 

Izskatot būves ar kadastra apzīmējumu 3658 002 0341 001, īpašnieka 20.04.2020. 

iesniegumu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3658 002 0341, Jaunannas pagastā, 

Alūksnes novadā atsavināšanu, kas 20.04.2020. saņemts Alūksnes novada pašvaldībā un 

reģistrēts ar Nr. ANP/1-40/20/1433, 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 0341, Jaunannas 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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LĒMUMS Nr.32 

 

Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Dārziņi” – 6, Jaunlaicenē, 

Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu 

 

Izskatot dzīvokļa īrnieka 19.01.2021. ierosinājumu par dzīvokļa īpašuma “Dārziņi” – 6, 

Jaunlaicenē, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu, kas reģistrēts Alūksnes 

novada pašvaldībā 22.01.2021. ar Nr. ANP/1-24/21/78,  

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 

“Dārziņi” – 6, Jaunlaicenē, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā ar kopējo platību 

67,7m² un ar to saistītām kopīpašuma 677/21238 domājamām daļām no daudzdzīvokļu 

mājas, zemes un palīgēkas. 
 

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

nostiprināšanu zemesgrāmatā uz Alūksnes novada pašvaldības vārda, novērtēšanu un 

atsavināšanas procesa veikšanu, sedz dzīvokļa īrnieks. Pēc dzīvokļa atsavināšanas 

procesa pabeigšanas, atsavināšanas izdevumus iekļaut dzīvokļa pirkuma līgumā 

noteiktās cenas samaksā.  

 

3. Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības īpašumu “Dārziņi” – 6, Jaunlaicenē, 

Jaunlaicenes pagastā, 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.33 

 

Par saistošo noteikumu Nr. 4/2021 “Grozījumi Alūksnes novada domes 2020. gada 

26. marta saistošajos noteikumos Nr. 7/2020 “Par atvieglojumiem nekustamā īpašuma 

nodokļa maksātājiem Alūksnes novadā”” izdošanu 

 

Pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5. panta trešo daļu, 

 

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 4/2021 “Grozījumi Alūksnes novada domes 

2020. gada 26. marta saistošajos noteikumos Nr. 7/2020 “Par atvieglojumiem nekustamā 

īpašuma nodokļa maksātājiem Alūksnes novadā”” un to paskaidrojuma rakstu. 

 

Domes priekšsēdētājs                 A.DUKULIS 

 

https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2021/0203/SN_NĪN_latvani.docx
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2021/0203/SN_NĪN_latvani.docx
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2021/0203/SN_NĪN_latvani.docx
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LĒMUMS Nr.34 

 

Par saistošo noteikumu Nr. 5/2021 “Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 

piešķiršanas kārtība Covid-19 izplatības negatīvās ietekmes mazināšanai uz 

saimniecisko darbību Alūksnes novadā” izdošanu 

 

Pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5. panta trešo un ceturto daļu,  

 

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 5/2021 “Nekustamā īpašuma nodokļa 

atvieglojumu piešķiršanas kārtība Covid-19 izplatības negatīvās ietekmes mazināšanai uz 

saimniecisko darbību Alūksnes novadā” un to paskaidrojuma rakstu. 

 

Domes priekšsēdētājs                 A.DUKULIS 

 

  

https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2021/0203/Saistosie_noteikumi_nekust_ip_Covid.docx
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2021/0203/Saistosie_noteikumi_nekust_ip_Covid.docx
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2021/0203/Saistosie_noteikumi_nekust_ip_Covid.docx
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LĒMUMS Nr.35 

 

Par saistošo noteikumu Nr. 6/2021  

“Par tirdzniecību publiskās vietās Alūksnes novadā” izdošanu 

 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2010. gada 12. maija noteikumu Nr. 440 “Noteikumi 

par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas 

kārtība” 9. punktu, 

 

apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 6/2021 “Par tirdzniecību publiskās vietās Alūksnes 

novadā” un to paskaidrojuma rakstu. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                 A.DUKULIS 

 

 

 

  

https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2021/0203/SN_tirdznieciba_publiskas_vietas%20(1).doc
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2021/0203/SN_tirdznieciba_publiskas_vietas%20(1).doc
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LĒMUMS Nr.36 

 

Par Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “SPODRA” vidēja termiņa attīstības 

stratēģiju 2021. - 2023. gadam 

 

Pamatojoties uz Publisko aģentūru likuma 20. panta otrās  daļas 1. punktu, 23. panta 

pirmo un ceturto daļu, 

 

 Apstiprināt Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “SPODRA” vidēja termiņa 

attīstības stratēģiju 2021. - 2023. gadam (pielikumā uz 10 lapām). 

 

Domes priekšsēdētājs                             A.DUKULIS 

  

https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2021/0203/SPODRA_strategija%20(1).docx
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LĒMUMS Nr.37 

 

Par Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “SPODRA”  

2021. gada darba plāna apstiprināšanu  

 

Pamatojoties uz Publisko aģentūru likuma 20.panta otrās daļas 3.punktu,  

 

 Apstiprināt Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “SPODRA” darba plānu 

2021. gadam (pielikumā uz 8 lapām). 

 

Domes priekšsēdētājs                 A.DUKULIS 

  

https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2021/0203/Spodra_darba_plans.docx
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LĒMUMS Nr.38 

 

Par pašvaldības aģentūras “ALJA” 

vidēja termiņa darbības stratēģiju 2021. – 2023. gadam apstiprināšanu   

 

 Pamatojoties uz Publisko aģentūru likuma 20. panta otrās daļas 1. punktu, 

  

Apstiprināt Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “ALJA” vidēja termiņa darbības 

stratēģiju 2021. – 2023. gadam (pielikumā uz 5 lapām). 

 

Domes priekšsēdētājs                 A.DUKULIS 

  

https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2021/0203/ALJA_vid_term_strategija_2021_2023.docx
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LĒMUMS Nr.39 

 

Par Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “ALJA” 2021. gada darba plāna 

apstiprināšanu   

 

 Pamatojoties uz Publisko aģentūru likuma 20. panta otrās daļas 3. punktu, 

  

Apstiprināt Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “ALJA” 2021. gada darba plānu 

(pielikumā uz 6 lapām). 

 

Domes priekšsēdētājs                 A.DUKULIS 

 

 

  

https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2021/0203/ALJA_darba_plans.docx
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LĒMUMS Nr.40 

 

Par projektu “Līdaku pavairošana Alūksnes ezerā”   

 

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

kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumu Nr. 799 “Licencētās  makšķerēšanas, vēžošanas 

un zemūdens medību kārtība” 3. punktu, Ministru kabineta 2010. gada 2. marta noteikumiem 

Nr. 215 “Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda 

finanšu līdzekļiem”, Alūksnes novada domes 2018. gada 22. marta saistošo noteikumu 

Nr. 3/2018 “Alūksnes novada pašvaldības aģentūras ALJA nolikums” 9.2., 9.3., 9.4.punktu, 

 

1. Piedalīties projektu konkursā Valsts atbalsta zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda 

līdzekļiem pasākumā “Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs 

un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts 

vai pašvaldības īpašumā” ar projekta pieteikumu “Līdaku pavairošana Alūksnes ezerā”.  

2. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas līdz 15125,00 EUR (piecpadsmit tūkstoši viens 

simts divdesmit pieci euro), ko sastāda plānotais Zivju fonda finansējums 

12000,00 EUR (divpadsmit tūkstoši euro) un projekta atbalsta gadījumā Alūksnes 

novada pašvaldības līdzfinansējums līdz 3125,00 EUR (trīs tūkstoši viens simts 

divdesmit pieci euro). 

3. Projekta atbalsta gadījumā:  

3.1. nodrošināt šī lēmuma 2. punktā noteikto Alūksnes novada pašvaldības 

līdzfinansējumu no Alūksnes novada pašvaldības 2021. gada budžeta līdzekļiem; 

3.2. par projekta realizāciju atbildīgo personu noteikt Alūksnes novada pašvaldības 

aģentūras “ALJA” direktoru Māri LIETUVIETI.   

 

Domes priekšsēdētājs                             A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr.41 

 

Par projektu “Līdaku pavairošana Vaidavas ezerā”   

 

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

kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumu Nr. 799 “Licencētās  makšķerēšanas, vēžošanas 

un zemūdens medību kārtība” 3. punktu, Ministru kabineta 2010. gada 2. marta noteikumiem 

Nr. 215 “Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda 

finanšu līdzekļiem”, Alūksnes novada domes 2018. gada 22. marta saistošo noteikumu 

Nr. 3/2018 “Alūksnes novada pašvaldības aģentūras ALJA nolikums” 9.2., 9.3., 9.4.punktu, 

 

1. Piedalīties projektu konkursā Valsts atbalsta zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda 

līdzekļiem pasākumā “Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs 

un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts 

vai pašvaldības īpašumā” ar projekta pieteikumu “Līdaku pavairošana Vaidavas ezerā”.  

2. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas līdz 700,00 EUR (septiņi simti euro), ko sastāda 

plānotais Zivju fonda finansējums 500,00 EUR (pieci simti euro) un projekta atbalsta 

gadījumā Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējums līdz 200,00 EUR (divi simti 

euro). 

3. Projekta atbalsta gadījumā:  

3.1. nodrošināt šī lēmuma 2. punktā noteikto Alūksnes novada pašvaldības 

līdzfinansējumu no Alūksnes novada pašvaldības 2021. gada budžeta līdzekļiem; 

3.2. par projekta realizāciju atbildīgo personu noteikt Alūksnes novada pašvaldības 

aģentūras “ALJA” direktoru Māri LIETUVIETI.   

 

Domes priekšsēdētājs                             A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.42 

 

Par projektu “Līdaku pavairošana Lukumīša ezerā”   

 

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

kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumu Nr. 799 “Licencētās  makšķerēšanas, vēžošanas 

un zemūdens medību kārtība” 3. punktu, Ministru kabineta 2010. gada 2. marta noteikumiem 

Nr. 215 “Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda 

finanšu līdzekļiem”, Alūksnes novada domes 2018. gada 22. marta saistošo noteikumu 

Nr. 3/2018 “Alūksnes novada pašvaldības aģentūras ALJA nolikums” 9.2., 9.3., 9.4.punktu, 

 

1. Piedalīties projektu konkursā Valsts atbalsta zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda 

līdzekļiem pasākumā “Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs 

un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts 

vai pašvaldības īpašumā” ar projekta pieteikumu “Līdaku pavairošana Lukumīša ezerā”.  

2. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas līdz 1520,00 EUR (viens tūkstotis pieci simti 

divdesmit euro), ko sastāda plānotais Zivju fonda finansējums 1200,00 EUR (viens 

tūkstotis divi simti euro) un projekta atbalsta gadījumā Alūksnes novada pašvaldības 

līdzfinansējums līdz 320,00 EUR (trīs simti divdesmit euro). 

3. Projekta atbalsta gadījumā:  

3.1. nodrošināt šī lēmuma 2. punktā noteikto Alūksnes novada pašvaldības 

līdzfinansējumu no Alūksnes novada pašvaldības 2021.gada budžeta līdzekļiem; 

3.2. par projekta realizāciju atbildīgo personu noteikt Alūksnes novada pašvaldības 

aģentūras “ALJA” direktoru Māri LIETUVIETI.   

 

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 

2021. gada 25. februārī                                                                     sēdes protokols Nr.4, 16. p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.43 

 

Par projektu “Zandartu pavairošana Indzera ezerā”   

 

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

kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumu Nr. 799 “Licencētās  makšķerēšanas, vēžošanas 

un zemūdens medību kārtība” 3. punktu, Ministru kabineta 2010. gada 2. marta noteikumiem 

Nr. 215 “Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda 

finanšu līdzekļiem”, Alūksnes novada domes 2018. gada 22. marta saistošo noteikumu 

Nr. 3/2018 “Alūksnes novada pašvaldības aģentūras ALJA nolikums” 9.2., 9.3., 9.4. punktu, 

 

1. Piedalīties projektu konkursā Valsts atbalsta zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda 

līdzekļiem pasākumā “Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs 

un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts 

vai pašvaldības īpašumā” ar projekta pieteikumu “Zandartu pavairošana Indzera ezerā”.  

2. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas līdz 4600,00 EUR (četri tūkstoši seši simti euro), 

ko sastāda plānotais Zivju fonda finansējums 3600,00 EUR (trīs tūkstoši seši simti euro) 

un projekta atbalsta gadījumā Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējums līdz 

1000,00 EUR (viens tūkstotis euro). 

3. Projekta atbalsta gadījumā:  

3.1. nodrošināt šī lēmuma 2. punktā noteikto Alūksnes novada pašvaldības 

līdzfinansējumu no Alūksnes novada pašvaldības 2021.gada budžeta līdzekļiem; 

3.2. par projekta realizāciju atbildīgo personu noteikt Alūksnes novada pašvaldības 

aģentūras “ALJA” direktoru Māri LIETUVIETI.   

 

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 

2021. gada 25. februārī                                                                     sēdes protokols Nr.4, 17. p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.44 

 

Par projektu “Zandartu pavairošana Sudala ezerā”   

 

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

kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumu Nr. 799 “Licencētās  makšķerēšanas, vēžošanas 

un zemūdens medību kārtība” 3. punktu, Ministru kabineta 2010. gada 2. marta noteikumiem 

Nr. 215 “Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda 

finanšu līdzekļiem”, Alūksnes novada domes 2018. gada 22. marta saistošo noteikumu 

Nr. 3/201 “Alūksnes novada pašvaldības aģentūras ALJA nolikums” 9.2., 9.3., 9.4. punktu, 

 

1. Piedalīties projektu konkursā Valsts atbalsta zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda 

līdzekļiem pasākumā “Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs 

un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts 

vai pašvaldības īpašumā” ar projekta pieteikumu “Zandartu pavairošana Sudala ezerā”.  

2. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas līdz 5800,00 EUR (pieci tūkstoši astoņi simti 

euro), ko sastāda plānotais Zivju fonda finansējums 4600,00 EUR (četri tūkstoši seši 

simti euro) un projekta atbalsta gadījumā Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējums 

līdz 1200,00 EUR (viens tūkstotis divi simti euro). 

3. Projekta atbalsta gadījumā:  

3.1. nodrošināt šī lēmuma 2. punktā noteikto Alūksnes novada pašvaldības 

līdzfinansējumu no Alūksnes novada pašvaldības 2021. gada budžeta līdzekļiem; 

3.2. par projekta realizāciju atbildīgo personu noteikt Alūksnes novada pašvaldības 

aģentūras “ALJA” direktoru Māri LIETUVIETI.   

 

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 

2021. gada 25. februārī                                                                     sēdes protokols Nr.4, 18. p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.45 

 

Par projektu “Alūksnes novada ūdenstilpju zivju resursu aizsardzība”   

 

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

kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumu Nr. 799 “Licencētās  makšķerēšanas, vēžošanas 

un zemūdens medību kārtība” 3. punktu, Ministru kabineta 2010. gada 2. marta noteikumiem 

Nr. 215 “Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda 

finanšu līdzekļiem”, Alūksnes novada domes 2018. gada 22. marta saistošo noteikumu 

Nr. 3/2018 “Alūksnes novada pašvaldības aģentūras ALJA nolikums” 9.2., 9.3., 9.4. punktu, 

 

1. Piedalīties projektu konkursā Valsts atbalsta zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda 

līdzekļiem pasākumā “Zivju resursu aizsardzības pasākumiem, ko veic valsts iestādes 

vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība” ar projekta pieteikumu 

“Alūksnes novada ūdenstilpju zivju resursu aizsardzība”.  

2. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas 6800,00 EUR (seši tūkstoši astoņi simti euro), 

ko sastāda plānotais Zivju fonda finansējums 5400,00 EUR (pieci tūkstoši četri simti 

euro) un projekta atbalsta gadījumā Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējums līdz 

1400,00 EUR (viens tūkstotis četri simti euro). 

3. Projekta atbalsta gadījumā:  

3.1. nodrošināt šī lēmuma 2. punktā noteikto Alūksnes novada pašvaldības 

līdzfinansējumu no Alūksnes novada pašvaldības 2021. gada budžeta līdzekļiem; 

3.2. par projekta realizāciju atbildīgo personu noteikt Alūksnes novada pašvaldības 

aģentūras “ALJA” direktoru Māri LIETUVIETI.   

 

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 

2021. gada 25. februārī                                                                     sēdes protokols Nr.4, 19. p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.46 

 

Par projektu “Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde Indzera un Siseņu 

ezeram”   

 

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

kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumu Nr. 799 “Licencētās  makšķerēšanas, vēžošanas 

un zemūdens medību kārtība” 3. punktu, Ministru kabineta 2010. gada 2. marta noteikumiem 

Nr. 215 “Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda 

finanšu līdzekļiem”, Alūksnes novada domes 2018. gada 22. marta saistošo noteikumu 

Nr. 3/2018 “Alūksnes novada pašvaldības aģentūras ALJA nolikums” 9.2., 9.3., 9.4. punktu, 

 

1. Piedalīties projektu konkursā Valsts atbalsta zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda 

līdzekļiem pasākumā “Zinātniskās pētniecības programmu finansēšanai un līdzdalībai 

starpvalstu sadarbībā zinātniskajos pētījumos zivsaimniecībā, izņemot tādu iesniegto 

programmu un pētījumu finansēšanu, kuri pretendē uz finansējuma saņemšanu no citu 

valsts vai Eiropas Savienības fondu finansējuma” ar projekta pieteikumu 

“Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde Indzera un Siseņu ezeram”.  

2. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas līdz 3270,00 EUR (trīs tūkstoši divi simti 

septiņdesmit euro), ko sastāda plānotais Zivju fonda finansējums 2570,00 EUR (divi 

tūkstoši pieci simti septiņdesmit euro) un projekta atbalsta gadījumā Alūksnes novada 

pašvaldības līdzfinansējums līdz 700,00 EUR (septiņi simti euro). 

3. Projekta atbalsta gadījumā:  

3.1. nodrošināt šī lēmuma 2. punktā noteikto Alūksnes novada pašvaldības 

līdzfinansējumu no Alūksnes novada pašvaldības 2021. gada budžeta līdzekļiem; 

3.2. par projekta realizāciju atbildīgo personu noteikt Alūksnes novada pašvaldības 

aģentūras “ALJA” direktoru Māri LIETUVIETI.   

 

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 

2021. gada 25. februārī                                                                     sēdes protokols Nr.4, 20. p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.47 

 

Par Administratīvās komisijas sastāvu 

 

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

 

Iecelt Inesi PURU, personas kods [..], Alūksnes novada pašvaldības Administratīvās 

komisijas locekļa amatā. 

 

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 

2021. gada 25. februārī                                                                     sēdes protokols Nr.4, 21. p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.48 

 

Par atļauju Inesei PURAI savienot amatus 

 

1. Izskatījusi Ineses PURAS 03.02.2021. iesniegumu, saņemts Alūksnes novada pašvaldībā 

03.02.2021. un reģistrēts ar Nr. ANP/1-23/21/109, kurā viņa lūdz atļauju savienot valsts 

amatpersonas – vecākā probācijas speciālista amatu Valsts probācijas dienesta Vidzemes 

reģiona teritoriālās struktūrvienības Alūksnes un Gulbenes nodaļā ar Alūksnes novada 

pašvaldības Administratīvās komisijas (turpmāk – Administratīvā komisija) locekļa amatu, 

Alūksnes novada dome konstatē: 

1.1.  Ar Alūksnes novada domes 25.02.2021. lēmumu Nr. 47  “Par Administratīvās 

komisijas sastāvu” (sēdes protokols Nr. 4, 20. punkts) I.PURA iecelta par 

Administratīvās komisijas locekli. Administratīvās komisijas galvenais pienākums ir 

realizēt pašvaldībai noteiktā uzdevuma – administratīvo pārkāpuma lietu izskatīšanu un 

izpildi. Atbilstoši likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu 

darbībā”, turpmāk – Likums, 4. panta otrajai daļai, Administratīvās komisijas loceklis 

ir valsts amatpersona. 

1.2.  I.PURA iesniegumā norādījusi, ka viņa strādā Valsts probācijas dienesta Vidzemes 

reģiona teritoriālās struktūrvienības Alūksnes un Gulbenes nodaļā par vecāko probācijas 

speciālistu. Attiecīgā amata galvenie uzdevumi ir veikt probācijas klientu uzraudzību, 

kā arī nodrošināt papildsoda – probācijas uzraudzība – izpildi. Atbilstoši Likuma 

4. panta pirmās daļas 17. punktam, I.PURA kā vispārējā valsts civildienesta ierēdnis ir 

valsts amatpersona. 

2. Likuma 6.panta pirmā un otrā daļa noteic, ka valsts amatpersonai ir atļauts savienot valsts 

amatpersonas amatu ar citu amatu, uzņēmuma līguma vai pilnvarojuma izpildi, vai 

saimniecisko darbību individuālā komersanta statusā, vai reģistrējoties Valsts ieņēmumu 

dienestā kā saimnieciskās darbības veicējam saskaņā ar likumu “Par iedzīvotāju ienākuma 

nodokli”, ja šajā likumā vai citā normatīvajā aktā nav paredzēti valsts amatpersonas amata 

savienošanas ierobežojumi. Ja likumā nav noteikti stingrāki ierobežojumi, valsts amatpersonai, 

ievērojot šā likuma 7. panta otrajā, trešajā, ceturtajā, piektajā un sestajā daļā noteiktos 

speciālos amatu savienošanas ierobežojumus, ir atļauts savienot valsts amatpersonas amatu ne 

vairāk kā ar diviem citiem algotiem vai citādi atlīdzinātiem valsts amatpersonas amatiem vai 

amatiem citās publiskas personas institūcijās. Par šajā daļā minētajiem amatiem nav 

https://likumi.lv/ta/id/56880-par-iedzivotaju-ienakuma-nodokli
https://likumi.lv/ta/id/56880-par-iedzivotaju-ienakuma-nodokli
https://likumi.lv/ta/id/61913#p7


uzskatāms pedagoga, zinātnieka, ārsta, veterinārārsta, profesionāla sportista un radošais 

darbs. Šajā daļā minētā amatu savienošana pieļaujama, ja tā nerada interešu konfliktu, nav 

pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo 

pienākumu pildīšanai. 

3. Speciālie amata savienošanas ierobežojumi valsts civildienesta ierēdnim  kā valsts 

amatpersonai ir noteikti Likuma 7. panta sestajā daļā, kur norādīts, ka minētā amatpersona var 

savienot valsts amatpersonas amatu tikai ar: 

1) amatu arodbiedrībā; 

2) citu amatu, uzņēmuma līguma, pilnvarojuma izpildi vai saimniecisko darbību individuālā 

komersanta statusā vai reģistrējoties Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības 

veicējam saskaņā ar likumu “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”, ja šī savienošana nerada 

interešu konfliktu un ir saņemta attiecīgās publiskas personas iestādes vadītāja vai viņa 

pilnvarotas personas rakstveida atļauja (..). 

4. Saskaņā ar Likumu, interešu konflikts ir  situācija, kurā valsts amatpersonai, pildot valsts 

amatpersonas amata pienākumus, jāpieņem lēmums vai jāpiedalās lēmuma pieņemšanā, vai 

jāveic citas ar valsts amatpersonas amatu saistītas darbības, kas ietekmē vai var ietekmēt šīs 

valsts amatpersonas, tās radinieku vai darījumu partneru personiskās vai mantiskās intereses. 

5. Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas ievaddaļai, dome var izskatīt 

jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var ievēlēt 

locekļus pašvaldības komisijās (21. panta pirmās daļas 24. punkts), līdz ar to secināms, ka 

Alūksnes novada dome ir institūcija, kas saskaņā ar Likuma 7. panta sestās daļas 2. punktu ir 

kompetenta sniegt atļauju I.PURAI savienot valsts amatpersonas amatu Administratīvajā 

komisijā. 

6. Ņemot vērā šī lēmuma sagatavošanas laikā konstatētos faktiskos apstākļus un izvērtējot 

Valsts probācijas dienesta Vidzemes reģiona teritoriālās struktūrvienības Alūksnes un 

Gulbenes nodaļas vecākā probācijas speciālista amata pienākumus un Administratīvās 

komisijas locekļa amata pienākumus, kā arī saņemot apliecinājumu, ka I.PURA, veicot valsts 

amatpersonas amata pienākumus, nepiedalīsies lēmumu pieņemšanā, kā arī neveiks citas ar 

valsts amatpersonas amatiem saistītas darbības, kas ietekmētu vai varētu ietekmēt viņas, viņas 

radinieku vai darījuma partneru personiskās un mantiskās intereses un, ka šo amatu 

savienošana nav pretrunā ar ētikas normām un nekaitēs viņas tiešo amata pienākumu un 

Administratīvās komisijas locekļa amata pienākumu pildīšanai, ievērojot likuma “Par interešu 

konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 2.pantā noteikto mērķi un pamatojoties uz 

likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 6. panta pirmo un otro 

daļu, 7. panta sestās daļas 2. punktu, 81. panta piektās daļas 1. un 2. punktu un septīto daļu, 

Administratīvā procesa likuma 67. pantu, likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 

27. punktu, 

  

atļaut Inesei PURAI, personas kods [..], savienot Alūksnes novada pašvaldības 

Administratīvās komisijas locekļa amatu ar Valsts probācijas dienesta Vidzemes reģiona 

teritoriālās struktūrvienības Alūksnes un Gulbenes nodaļas vecākā probācijas speciālista amatu. 

 

Amatpersona nevar paļauties uz to, ka šī atļauja vienmēr būs spēkā. Atbilstoši Likuma 

81. panta sestajai daļai un Administratīvā procesa likuma 68. panta pirmajai daļai, šis lēmums 

izdots ar atcelšanas atrunu. Amatpersonai savas kompetences ietvaros ir pienākums rakstiski 

informēt Alūksnes novada pašvaldību, ja mainījušies tiesiskie vai faktiskie apstākļi, kas ir pamatā 

šī lēmuma izdošanai un varētu nepieļaut turpmāku amatu savienošanu. 

Atbilstoši Likuma vispārīgajam regulējumam amatpersona pati ir atbildīga par interešu 

konflikta nepieļaušanu un valsts amatpersonas ētikas normu ievērošanu, tāpēc, neraugoties uz  

https://likumi.lv/ta/id/56880-par-iedzivotaju-ienakuma-nodokli


kompetentās institūcijas doto atļauju savienot amatus, amatpersonai ir pienākums jebkurā brīdī 

izvērtēt interešu konflikta iespējamību un rīcības atbilstību amatpersonas ētikas normām, ja, 

savienojot amatus, pastāv iespēja, ka amatpersona var nonākt interešu konflikta situācijā. 

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76. panta otro daļu, šo administratīvo aktu var 

pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Voldemāra Baloža ielā 13 A, Valmierā, LV-4201) viena 

mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

Domes priekšsēdētājs                         A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.49 

 

Par grozījumu Ziemeru pamatskolas nolikumā  

 

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

likuma 22. panta pirmo daļu, 

 

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

“Ziemeru pamatskolas nolikums”, svītrojot 4.punkta otro teikumu. 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                                A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr.50 

 

Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Jaunalūksnes pirmsskolas izglītības iestādē 

“Pūcīte” 

 

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, 

pamatojoties uz Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 13. punktu, likuma “Par 

pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punkta g) apakšpunktu, 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” 30. punktu, apstiprināt 

ēdināšanas pakalpojuma maksu Jaunalūksnes pirmsskolas izglītības iestādē “Pūcīte” (turpmāk 

– Iestāde): 

Nr.p.k. Ēdienreize Ēdināšanas pakalpojuma maksa PVN 

Pastāvīgā 

daļa (ēdiena 

sagatavošanas 

izmaksas) 

Mainīgā 

daļa 

(produktu 

izmaksas) 

Kopā 

1.1. izglītojamajiem vecumā no viena līdz diviem gadiem, tajā skaitā pa ēdienreizēm 

1.1.1. Brokastis 0,85 0,23 1,08 Nepiemēro 

1.1.2. Pusdienas 0,85 0,48 1,33 Nepiemēro 

1.1.3. Launags 0,85 0,17 1,02 Nepiemēro 

 Kopā 2,55 0,88 3,43  

1.2. izglītojamajiem vecumā no trīs līdz sešiem gadiem, tajā skaitā pa ēdienreizēm: 

1.2.1. Brokastis 0,85 0,28 1,13 Nepiemēro 

1.2.2. Pusdienas 0,85 0,54 1,39 Nepiemēro 

1.2.3. Launags 0,85 0,21 1,06 Nepiemēro 

 Kopā 2,55 1,03 3,58  

1.3. darbiniekiem, tajā skaitā pa ēdienreizēm: 

 Pusdienas 0,85 0,73 1,58 Nepiemēro 

 Kopā  0,85 0,73 1,58  



 

2. Lēmuma 1.1. un 1.2. punktā noteiktajai ēdināšanas pakalpojuma maksai piemērojami 

Alūksnes novada domes saistošajos noteikumos par ēdināšanas pakalpojuma maksas 

atvieglojumiem Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēs noteiktie atvieglojumi. 

3. Lēmums stājās spēkā 2021. gada 1. martā. 

4. Ar šī lēmuma stāšanās dienu atzīt par spēku zaudējušu Alūksnes novada domes 25.07.2019. 

lēmumu Nr. 222 “Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Jaunalūksnes pirmsskolas izglītības 

iestādē “Pūcīte”” (sēdes protokols Nr. 8, 13. punkts) 

 

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 

2021. gada 25. februārī                                                                     sēdes protokols Nr.4, 24. p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.51 

 

Par izglītības iestāžu izdevumu noteikšanu pašvaldību savstarpējos norēķinos 

 

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

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

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

9. punktu, 

ņemot vērā Izglītības pārvaldes 05.01.2021. iesniegumu Nr. IZP/01-19/21/1 “Par 

skolēnu skaitu uz 1. janvāri”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 05.01.2021. ar 

Nr. ANP/1-42/21/22, 

 

1.  Apstiprināt viena skolēna izmaksas mēnesī par Alūksnes novada pašvaldības pamata un 

vispārizglītojošo izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem no 2021. gada 1. janvāra: 

1.1. Alūksnes pilsētas sākumskolā 47,87 EUR; 

1.2. Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā 72,83 EUR; 

1.3. Alūksnes novada vidusskolā 46,42 EUR; 

1.4. Strautiņu pamatskolā 139,75 EUR; 

1.5. Bejas pamatskolā 91,96 EUR; 

1.6. Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskolā 89,67 EUR; 

1.7. Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskolā 107,81 EUR; 

1.8. Malienas pamatskolā 83,70 EUR; 

1.9. Pededzes pamatskolā 99,45 EUR; 

1.10. Ziemeru pamatskolā 97,57 EUR, 

saskaņā ar 1. pielikumu. 

2. Apstiprināt viena audzēkņa izmaksas mēnesī par Alūksnes novada pašvaldības pirmsskolas 

izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem no 2021. gada 1. janvāra: 

2.1.  Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādē “Sprīdītis” 189,42 EUR; 

2.2.  Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādē “Pienenīte” 173,84 EUR; 

2.3.  Alsviķu pirmsskolas izglītības iestādē “Saulīte” 203,64 EUR; 

2.4.  Jaunalūksnes pirmsskolas izglītības iestādē “Pūcīte” 193,46 EUR; 

2.5.  Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādē “Cālis” 117,65 EUR; 

2.6.  Malienas pirmsskolas izglītības iestādē “Mazputniņš” 179,83 EUR, 

saskaņā ar 2. pielikumu. 

3. Apstiprināt viena iemītnieka izmaksas par Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestāžu 

internātu sniegtajiem pakalpojumiem (gultas vietu) no 2021. gada 1. janvāra: 

3.1. Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas internātā 179,27 EUR mēnesī; 

https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2021/0203/Savstarpejiem_norekini%20_2021%20(1)%20(2).xlsx
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2021/0203/Savstarpejiem_norekini%20_2021%20(1)%20(2).xlsx


3.2. Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskolas internātā 280,49 EUR mēnesī, 

 saskaņā ar 3. pielikumu. 

4. Atbrīvot no Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestāžu internātu izmantošanas 

izdevumu samaksas izglītojamos, kas mācās Alūksnes novada vispārizglītojošās izglītības 

iestādēs. 

5. Atzīt par spēku zaudējušu Alūksnes novada domes 2020. gada 24. septembra lēmumu 

Nr. 249 “Par izglītības iestāžu izdevumu noteikšanu pašvaldību savstarpējos norēķinos”. 

 

Domes priekšsēdētājs                 A.DUKULIS 

  

https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2021/0203/Savstarpejiem_norekini%20_2021%20(1)%20(2).xlsx
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.52 

 

Par valsts un pašvaldības budžeta finansējuma sadali un pašvaldības budžeta 

finansējuma piešķiršanu Alūksnes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm 

piemaksām COVID-19 pandēmijas laikā 

 

Pamatojoties Ministru kabineta 2021. gada 28. janvāra rīkojumu Nr. 56 “Par finanšu 

līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””, 

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

budžetiem” 16.panta otro daļu un 30. pantu, 

 

1. Aprēķināt valsts un pašvaldības budžeta finansējumu pirmsskolas izglītības iestāžu 

pedagogiem, skolotāju palīgiem un auklēm piemaksām COVID-19 pandēmijas laikā 

300,00 EUR (trīs simti euro) (ieskaitot darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātās iemaksas) apmērā par pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu, skolotāju 

palīgu un aukļu vienu likmi uz 2021. gada 1. janvāri. 

2. Apstiprināt valsts un pašvaldības budžeta finansējuma sadalījumu 39 185 EUR 

(trīsdesmit deviņu tūkstošu viens simts astoņdesmit piecu euro) apmērā saskaņā ar 

pielikumu. 

3. Izdalīt no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem finansējumu 145 EUR (viens simts 

četrdesmit piecu euro) apmērā piemaksu nodrošināšanai. 

4. Valsts un pašvaldības budžeta finansējumu piemaksām izlietot līdz 2021. gada 

31. maijam. 

5. Alūksnes novada pašvaldības Finanšu nodaļai nodrošināt augstāk minēta finansējuma 

iekļaušanu Alūksnes novada pašvaldības budžetā 2021. gadam. 

6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu. 

 

Domes priekšsēdētājs                  A.DUKULIS 

 

  

https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2021/0203/Merkdotacija_PII.docx
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LĒMUMS Nr.53 

 

Par sociālās aprūpes pakalpojuma institūcijā izmaksas noteikšanu Sociālās aprūpes 

centrā “Alūksne” 

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

apakšpunktu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 8. panta pirmo daļu, 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. Apstiprināt ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma (turpmāk – 

Pakalpojums) izmaksu vienai personai, kura saņem Pakalpojumu Alūksnes novada Sociālo 

lietu pārvaldes Sociālās aprūpes centrā “Alūksne” (turpmāk – SAC “Alūksne”), 

650,43 EUR (seši simti piecdesmit euro 43 centi) mēnesī. 

2. Noteikt pašvaldībām savstarpējos norēķinus par Pakalpojumu SAC “Alūksne” mēnesī – 

starpību starp noteikto vienas personas mēneša Pakalpojuma izmaksu un 85% no personas 

pensijas, piemaksas pie pensijas vai sociālā nodrošinājuma pabalsta līdz pilnai šī lēmuma 

1. punktā noteiktās izmaksas segšanai. 

3. Ja Alūksnes novadā deklarēta persona par Pakalpojumu SAC “Alūksne” nevar segt pilnu 

mēneša Pakalpojuma izmaksu (lēmuma 1. punkts), tā maksu par Pakalpojumu (mēnesī) 

sedz šādā apmērā un kārtībā:  

3.1. 85% apmērā no personas pensijas, piemaksas pie pensijas vai sociālā nodrošinājuma 

pabalsta un 

3.2. līdz 20% apmērā no šī lēmuma 1. punktā noteiktās izmaksas mēnesī, piemērojot 

normatīvajos aktos paredzētos atvieglojumus. 

4. Ja šī lēmuma 3. punktā minētā persona nevar segt 3.2. apakšpunktā minētās izmaksas, tās 

sedz personas apgādnieks/apgādnieki. Ja arī apgādnieks/apgādnieki nevar segt šīs izmaksas, 

tās un starpību līdz pilnai Pakalpojuma maksai segt no Alūksnes novada pašvaldības 

budžeta līdzekļiem. 

5. Lēmums stājas spēkā 2021. gada 1. martā. 

6. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos, spēku zaudē Alūksnes novada domes 2020. gada 26. marta 

lēmums Nr. 92 “Par sociālās aprūpes pakalpojuma institūcijā izmaksas noteikšanu Sociālās 

aprūpes centra “Alūksne””. 



Pielikumā: Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes Sociālās aprūpes centra “Alūksne” 

uzturēšanas izmaksas aprēķins vienai personai uz 2 (divām) lapām. 

Domes priekšsēdētājs                           A. DUKULIS 

  

https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2021/0203/Maksas_pakalpojums_SAC_Aluksne_2021.xlsx
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2021/0203/Maksas_pakalpojums_SAC_Aluksne_2021.xlsx
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LĒMUMS Nr.54 

 

Par sociālās aprūpes pakalpojuma institūcijā izmaksas noteikšanu Sociālās aprūpes 

centrā “Pīlādži” 

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

apakšpunktu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 8. panta pirmo daļu, 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. Apstiprināt ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma (turpmāk 

– Pakalpojums) izmaksu vienai personai, kura saņem Pakalpojumu Alūksnes novada 

Sociālo lietu pārvaldes Sociālās aprūpes centrā “Pīlādži” (turpmāk – SAC “Pīlādži”), 

776,79 EUR (septiņi simti septiņdesmit seši euro 79 centi) mēnesī. 

2. Noteikt pašvaldībām savstarpējos norēķinus par Pakalpojumu SAC “Pīlādži” mēnesī – 

starpību starp noteikto vienas personas mēneša Pakalpojuma izmaksu un 85% no 

personas pensijas, piemaksas pie pensijas vai sociālā nodrošinājuma pabalsta līdz pilnai 

šī lēmuma 1. punktā noteiktās izmaksas segšanai. 

3. Ja Alūksnes novadā deklarēta persona par Pakalpojumu SAC “Pīlādži” nevar segt pilnu 

mēneša Pakalpojuma izmaksu (lēmuma 1. punkts), tā maksu par Pakalpojumu (mēnesī) 

sedz šādā apmērā un kārtībā:  

3.1. 85% apmērā no personas pensijas, piemaksas pie pensijas vai sociālā 

nodrošinājuma pabalsta un 

3.2.  līdz 20% apmērā no šī lēmuma 1. punktā noteiktās izmaksas mēnesī, piemērojot 

normatīvajos aktos paredzētos atvieglojumus. 

4. Ja šī lēmuma 3. punktā minētā persona nevar segt 3.2. apakšpunktā minētās izmaksas, 

tās sedz personas apgādnieks/apgādnieki. Ja arī apgādnieks/apgādnieki nevar segt šīs 

izmaksas, tās un starpību līdz pilnai Pakalpojuma maksai segt no Alūksnes novada 

pašvaldības budžeta līdzekļiem. 

5. Lēmums stājas spēkā 2021. gada 1. martā. 

6. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos, spēku zaudē Alūksnes novada domes 2020. gada 26. marta 

lēmums Nr. 93 “Par sociālās aprūpes pakalpojuma institūcijā izmaksas noteikšanu 

Sociālās aprūpes centra “Pīlādži””. 



Pielikumā: Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes Sociālās aprūpes centra “Pīlādži” 

uzturēšanas izmaksas aprēķins vienai personai uz 2 (divām) lapām. 

Domes priekšsēdētājs                           A. DUKULIS 

 
  

https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2021/0203/Maksas_pakalpojums_Piladzi_maksa_2021.xlsx
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2021/0203/Maksas_pakalpojums_Piladzi_maksa_2021.xlsx
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.55 

 

Par finansiālu atbalstu piemiņas vietas izveidei pie Amatas stacijas 1949. gada 25. martā 

uz Sibīriju deportētajiem 

 Izskatot Latvijas Politiski represēto Cēsu biedrības pieteikumu par atbalstu projektam 

“Piemiņas vieta pie Amatas stacijas 1949. gada 25. martā uz Sibīriju deportētajiem 1318 

cilvēkiem”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 17.12.2020. ar Nr. ANP/1-41/20/4585, 

un precizējumus, kas pēc pašvaldības pieprasījuma iesūtīti elektroniski dome@aluksne.lv 

29.01.2021., 

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

pirmās daļas 23. un 27. punktu, likuma “Par pašvaldības budžetiem” 30. pantu,  

1. Atbalstīt biedrības “Latvijas Politiski represēto Cēsu biedrība”, reģistrācijas 

Nr. 40008092338, projektu “Piemiņas vieta pie Amatas stacijas 1949. gada 25. martā 

uz Sibīriju deportētajiem 1318 cilvēkiem”, piešķirot līdzfinansējumu 1500,00 EUR 

(viens tūkstotis pieci simti euro). 

2. Finansējumu nodrošināt Alūksnes novada pašvaldības 2021. gada budžeta ietvaros no 

082902 uzskaites dimensijas - Novada kultūras pasākumi. 

3. Uzdot Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektoram slēgt līgumu ar Latvijas Politiski 

represēto Cēsu biedrību. 

 

Domes priekšsēdētājs                 A.DUKULIS 
  

mailto:dome@aluksne.lv
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.56 

 

Par grozījumiem Alūksnes novada domes 30.04.2020. lēmumā Nr. 128 “Par aizņēmumu 

ERAF projekta “Infrastruktūras risinājumi deinstitucionalizācijas īstenošanai Alūksnes 

novadā” īstenošanai” 

 

Ņemot vērā 22.01.2020. starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un Alūksnes novada 

pašvaldību noslēgto vienošanos par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr.9.3.1.1-

19/I/048, kas reģistrēta Alūksnes novada pašvaldībā 27.01.2020. ar Nr. ANP/1-45.3/20/21, un 

tās grozījumu, Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. aktualizētā Investīciju 

plāna 2015.-2020. gadam, kas apstiprināts ar Alūksnes novada domes  28.08.2020. lēmumu 

Nr. 232, 43.2. punktu,  

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu un otrās 

daļas 3. punktu, 15. panta pirmās daļas 7. punktu, 21. panta pirmās daļas 2., 23. un 27. punktu, 

likuma “Par valsts budžetu 2021. gadam” 12. panta otrās 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, 

 

Izdarīt šādus grozījumus Alūksnes novada domes 30.04.2020. lēmumā Nr. 128 “Par 

aizņēmumu ERAF projekta “Infrastruktūras risinājumi deinstitucionalizācijas īstenošanai 

Alūksnes novadā” īstenošanai”: 

1. Lēmuma 1. punktā skaitli un vārdus “140 472 EUR (viens simts četrdesmit tūkstoši 

četri simti septiņdesmit divu euro)” aizstāt ar skaitli un vārdiem  

“271 014 EUR (divi simti septiņdesmit viena tūkstoša četrpadsmit euro)”. 

2. Paredzamā aizņēmuma atmaksas plānoto grafiku izteikt jaunā redakcijā, saskaņā ar 

pielikumu. 

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu. 

 

Pielikumā: Paredzamā aizņēmuma atmaksas plānotais grafiks (jaunā redakcijā) uz 3 lapām. 

 

Domes priekšsēdētājs               A.DUKULIS 
  

https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2021/0203/aiznemumu%20aprekins_2021_Karklu_5_deinstitucionalizacija%20(1)%20(1).xlsx
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.57 

 

Par grozījumu Alūksnes novada domes 25.01.2018. noteikumos Nr. 1/2018 “Par 

Alūksnes novada pagastu teritoriālo vienību infrastruktūras un vides kvalitātes 

uzlabošanas mērķprogrammu 2018.-2022. gadam”  

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 2. punktu, likuma 

“Par pašvaldību budžetiem” 30. pantu, 

 

Izdarīt grozījumu Alūksnes novada domes 25.01.2018. noteikumu Nr. 1/2018 “Par 

Alūksnes novada pagastu teritoriālo vienību infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas 

mērķprogrammu 2018.-2022.gadam” 2. punktā, izsakot 2.4. un 2.5.apakšpunktu šādā redakcijā: 

“2.4. 2021. gadā līdz 87500 EUR; 

  2.5. 2022. gadā līdz 132500 EUR”. 

 

Domes priekšsēdētājs               A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.58 

 

Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem vidi degradējošu 

būvju Alūksnes muižas parka teritorijā Ojāra Vācieša ielā 1, Alūksnē nojaukšanai 

 

 Izskatot Alūksnes novada pašvaldības Īpašumu nodaļas 12.02.2021. iesniegumu “Par 

līdzekļu piešķiršanu”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 12.02.2021. ar Nr. ANP/1-

47/21/412, 

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

Investīciju plāna 2015.-2020. gadam, kas apstiprināts ar Alūksnes novada domes 28.08.2020. 

lēmumu Nr. 232, 67.5. punktu, 

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 88 032 EUR (astoņdesmit astoņu tūkstošu trīsdesmit divu euro) 

apmērā (tajā skaitā, būvdarbiem 83 313 EUR (astoņdesmit trīs tūkstoši trīs simti 

trīspadsmit euro) saskaņā ar veikto iepirkuma procedūru un būvuzraudzībai 4719 EUR 

(četri tūkstoši septiņi simti deviņpadsmit euro)) vidi degradējošu būvju Alūksnes muižas 

parka teritorijā Ojāra Vācieša ielā 1, Alūksnē nojaukšanai. 

2. Minēto finansējumu attiecināt uz 066017 valdības funkciju kodu –“Alūksnes novada 

pašvaldības nekustamā īpašuma uzturēšana”. 

3. Alūksnes novada pašvaldības Finanšu nodaļai nodrošināt augstākminēto līdzekļu 

iekļaušanu Alūksnes novada pašvaldības budžetā 2021. gadam. 

4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu. 

 

Domes priekšsēdētājs                  A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.59 

 

Par atbalstu Alūksnes dzelzceļa stacijas industriālā mantojuma infrastruktūras 

attīstībai 

 

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

nozarei nozīmīgu tūrisma objektu attīstību Alūksnes novadā” un 15.02.2021. Tautsaimniecības 

komitejā atbalstīto biedrības “OAF” (reģistrācijas numurs 40008157297) un biedrības 

“LATVIJAS ANTĪKO AUTOMOBIĻU KLUBS” (reģistrācijas numurs 50008001881) 

pārstāvja prezentēto ieceri par retro automobiļu muzeja izveidi vēsturiskajā graudu elevatora 

ēkā un depo izveidi tvaika lokomotīves eksponēšanai,  

 pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2., 5. 10. un 

13. punktu, 21. panta pirmās daļas 27. punktu,  

ar mērķi veicināt industriālā mantojuma saglabāšanu, attīstīšanu un, piesaistot privātās 

investīcijas, veicināt tūrisma nozares attīstību, 

 

Konceptuāli atbalstīt ieceri attīstīt tūrisma piedāvājumam nepieciešamās dzelzceļa 

infrastruktūras (sliežu ceļa, depo ēkas) izveidi Krišjāņa Barona ielā. 

 

Domes priekšsēdētājs                  A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.60 

 

Par Investīciju plāna 2015.-2021. gadam aktualizēšanu 

 

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

attīstības plānošanas likuma 22. panta trešo daļu un Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu 

Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 73. punktu, 

Apstiprināt aktualizēto Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. Investīciju 

plānu 2015.-2021.gadam pielikumā uz 55 lapām. 

 

Domes priekšsēdētājs                  A.DUKULIS 
  

https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2021/0203/Investīciju_plans_2021%20(4).doc
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2021/0203/Investīciju_plans_2021%20(4).doc
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.61 

 

Par Alūksnes novada domes 2018. gada 20. decembra noteikumu Nr. 7/2018 

“Par dāvanu un dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanas un pārzināšanas kārtību” 

atzīšanu par spēku zaudējušiem 

 

Atzīt par spēku zaudējušiem Alūksnes novada domes 2018. gada 20. decembra 

noteikumus Nr. 7/2018 “Par dāvanu un dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanas un pārzināšanas 

kārtību”, apstiprināti ar Alūksnes novada domes 2018. gada 20. decembra lēmumu Nr. 459. 
 

Domes priekšsēdētājs                  A.DUKULIS 
 

 


