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ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 

Reģistrācijas numurs 90000018622 

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

www.aluksne.lv 

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

Alūksnē 

2021. gada 28. oktobrī                            sēdes protokols Nr.17, 2.p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

LĒMUMS Nr.301 

 

Par Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektoru 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 11. punktu, 

27. punktu, 68. panta pirmo daļu, likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību 

amatpersonu darbībā” 6. panta otro daļu, 7. panta ceturtās daļas 1. punktu, 2. punkta a) un b) 

apakšpunktu, Administratīvā procesa likuma 67. pantu, 

ņemot vērā Alūksnes novada pašvaldības Īpašumu nodaļas vadītāja Ingus BERKUĻA 

25.10.2021. iesniegumu, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 25.10.2021. ar Nr. ANP/1-

47/21/3616, 

 

1. Iecelt Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektora amatā Ingu BERKULI, personas 

kods [..]. 

2. Atļaut I.BERKULIM savienot Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektora, Alūksnes 

novada pašvaldības Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja amatus un valdes locekļa amatu 

biedrībā “Dzīvojam Mārkalnei”, reģistrācijas Nr. 40008133602. 

3. Noteikt, ka I.BERKULIS darba tiesiskās attiecības izpilddirektora amatā uzsāk 

nākamajā darba dienā, kad tiek izbeigtas darba tiesiskās attiecības ar Alūksnes novada 

pašvaldības izpilddirektori Janīnu ČUGUNOVU. 

4. Atzīt par spēku zaudējušu Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektores 

J.ČUGUNOVAS 15.06.2020. rīkojumu Nr. ANP/1-6/20/182 “Par pašvaldības kapitāla 

daļu turētāja lēmumu pieņemšanas tiesību nodošanu”. 

5. Lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā. 

 

Domes priekšsēdētājs                  Dz.ADLERS 
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Alūksnē 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

LĒMUMS Nr.302 

 

Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Ganību ielā 1-11, Alūksnē, 

Alūksnes novadā atsavināšanu 

 

Izskatot dzīvokļa īrnieka 24.09.2021. ierosinājumu par dzīvokļa īpašuma Ganību ielā 1-

11, Alūksnē, Alūksnes novadā atsavināšanu, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 

24.09.2021. ar Nr. ANP/1-24/21/987,  

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 

Ganību ielā 1-11, Alūksnē, Alūksnes novadā ar kopējo platību 36,6 m² un ar to saistītām 

kopīpašuma 366/26700 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas. 
 

2. Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības īpašumu Ganību ielā 1-11, Alūksnē, 

Alūksnes novadā, pārdodot par brīvu cenu dzīvokļa īrniekam.  

 

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

atsavināšanas komisijai. 

 
Domes priekšsēdētājs                  Dz.ADLERS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

LĒMUMS Nr.303 

 
Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Skārņu ielā 9, Alūksnē, Alūksnes 

novadā atsavināšanu 

 

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,  

ņemot vērā Tautsaimniecības komitejas 19.02.2019. lēmumu Nr. 2, 2.p., 

 

1. Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu Skārņu ielā 9, 

Alūksnē, Alūksnes novadā, kadastra numurs 3601 011 2123, kas sastāv no zemes gabala 

0,2869 ha platībā, vienstāvu dzīvojamās ēkas un palīgceltnes. 

 

2. Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē. 

 

3. Uzdot nosacītās cenas noteikšanu un īpašuma atsavināšanu veikt Īpašumu atsavināšanas 

komisijai. 
 
 

Domes priekšsēdētājs                  Dz.ADLERS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

LĒMUMS Nr.304 

 

Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Ezermalās”- 11, Mārkalnē, 

Mārkalnes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu 

 

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

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

piekto daļu, 8. panta trešo daļu,  

ņemot vērā Tautsaimniecības komitejas 15.02.2021. lēmumu Nr. 2, 1.p., 

 

1. Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu “Ezermalās”-11, 

Mārkalnē, Mārkalnes pagastā, Alūksnes novadā, kadastra numurs 3676 900 0025. 

 

2. Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē. 

 

3. Uzdot nosacītās cenas noteikšanu un īpašuma atsavināšanu veikt Īpašumu atsavināšanas 

komisijai. 
 

Domes priekšsēdētājs                          Dz.ADLERS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

LĒMUMS Nr.305 

 
Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Pīlādzītes”, Jaunalūksnes 

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 15.02.2021. lēmumu (protokols Nr. 2, 1.p.), 

 

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

Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā, īpašuma kadastra Nr. 3656 004 0007, kas 

sastāv no zemesgabala 3,390 ha platībā.  

2. Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē. 

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

pašvaldības Īpašumu atsavināšanas komisijai. 

4. Izsoles noteikumus un rezultātus publicēt Alūksnes novada pašvaldības interneta vietnē 

www.aluksne.lv. 

 

Domes priekšsēdētājs                          Dz.ADLERS 

  



Lēmums satur ierobežotas pieejamības informāciju (vārds, 

uzvārds, personas kods, adrese, kadastra apzīmējums) 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

LĒMUMS Nr.306 

 

Par dzīvojamās mājas [..], Alūksnes novadā dzīvokļa īpašumam Nr. [..] piederošo 

zemesgabala kopīpašuma domājamo daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības 

 

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

75. panta ceturto daļu, 23.02.1993. Alūksnes rajona paju sabiedrības “Liepna” vienošanos ar 

[..] par dzīvokļa Nr. [..], Alūksnes novadā pirkšanu, un  

ņemot vērā [..] pilnvarotās personas [..] (02.09.2021. pilnvara Nr. 102) 05.10.2021. 

iesniegumu, kas 06.10.2021. saņemts Alūksnes novada pašvaldībā un reģistrēts ar Nr. ANP/1-

24/21/1046, par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības,  

 

1. Nodot īpašumā bez atlīdzības [..], personas kods [..], zemesgabala [..], Alūksnes novadā, 

īpašuma kadastra Nr. [..], pie dzīvokļa īpašuma Nr. [..] piederošās kopīpašuma 

552/11427 domājamās daļas. 

 

2. Vienošanās par zemes kopīpašuma 552/11427 domājamo daļu nodošanu bez atlīdzības 

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

 

Domes priekšsēdētājs                          Dz.ADLERS 
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2021. gada 28. oktobrī                            sēdes protokols Nr.17, 8.p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

LĒMUMS Nr.307 

 

Par Alūksnes novada attīstības programmas 2022.-2027. gadam 

1.0. redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai 
 

Saskaņā ar Alūksnes novada domes 2020. gada 25. jūnija lēmumu Nr. 167 “Par 

Alūksnes attīstības programmas 2021.-2027. gadam izstrādi”, ir izstrādāta Alūksnes novada 

attīstības programmas 2022.-2027. gadam 1.0. redakcija, kas sastāv no – Pašreizējās situācijas 

raksturojuma, Stratēģiskās daļas, Rīcību plāna un Investīciju plāna. 

Ar Vides pārraudzības valsts biroja 17.09.2020. lēmumu Nr. 4-02/55 “Par stratēģiskā 

ietekmes uz vidi novērtējuma nepiemērošanu”, nolemts nepiemērot stratēģiskā ietekmes uz vidi 

novērtējuma procedūru Alūksnes novada attīstības programmai. 

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

attīstības plānošanas likuma 12. panta pirmo daļu, Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu 

Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 67. punktu, 

Ministru kabineta 25.08.2009. noteikumu Nr. 970 “Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības 

plānošanas procesā” 10. punktu, 

1. Nodot izstrādāto Alūksnes novada attīstības programmu 2022.-2027. gadam 

1.0. redakciju publiskajai apspriešanai. 

2. Publiskās apspriešanas termiņu noteikt 30 dienas, sākot ar 2021. gada 

3. novembri. 

3. Informāciju par lēmuma pieņemšanu ievietot Teritorijas attīstības un plānošanas 

informācijas sistēmā (TAPIS), pašvaldības tīmekļa vietnē www.aluksne.lv, 

pašvaldības informatīvajā izdevumā “Alūksnes Novada Vēstis” un novada 

vietējā laikrakstā. 

Pielikumā:  

1. sējums – Pašreizējās situācijas raksturojums; 

2. sējums – Stratēģiskā daļa ar 1., 2. un 3. pielikumu; 

3. sējums – Rīcību plāns; 

4. sējums – Investīciju plāns. 

 

Domes priekšsēdētājs                          Dz.ADLERS 

 

http://www.aluksne.lv/
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2021/0211/Investīciju%20plāns%20Alūksnes%20novada%20attīstības%20programma%202022.-2027.pdf
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2021/0211/Stratēģiskā%20daļa%20Alūksnes%20novada%20attīstības%20programma%202022-2027.pdf
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2021/0211/Rīcības%20plāns%20Alūksnes%20novada%20attīstības%20programma%202022.-2027.pdf
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2021/0211/Investīciju%20plāns%20Alūksnes%20novada%20attīstības%20programma%202022.-2027.pdf
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

LĒMUMS Nr.308 
 

Par pašvaldības objekta iznomāšanu biedrībai “Labāka Rītdiena” 

 

 Izskatot biedrības “Labāka Rītdiena” 2021. gada 29. septembra iesniegumu par 

pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Zinīši”, Ilzenes pagastā, Alūksnes novadā nomu, 

kas saņemts un reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 2021. gada 29. septembrī ar Nr. ANP/1-

41/21/3301,  

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

b) apakšpunktu, 77. panta ceturto daļu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas 

izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.1 panta trešo daļu, Ministru kabineta 2018. gada 

20. februāra noteikumu Nr. 97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” 

4.1. apakšpunktu un 5. punktu, 

ņemot vērā Alūksnes novada pašvaldības Finanšu nodaļas 07.10.2021. iznomājamā 

nekustamā īpašuma nomas maksas aprēķinu, Alūksnes novada domes Tautsaimniecības 

komitejas 2021. gada 18. janvāra lēmumu (sēdes protokols Nr. 1, 1.p.), 

 

1. Iznomāt biedrībai “Labāka Rītdiena”, reģistrācijas Nr. 40008233675, pašvaldībai 

piederošo nekustamo īpašumu “Zinīši”, Jaunzemos, Ilzenes pagastā, Alūksnes novadā 

sociālo pakalpojumu, tajā skaitā ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 

pakalpojumu, sniegšanas vajadzībām, un konkrēti: 

1.1.ēku ar kadastra apzīmējumu 36520050284001 919,9 m2 platībā; 

1.2.palīgēku ar kadastra apzīmējumu 36520050284002 28 m2 platībā; 

1.3.daļu no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 36520050284 ar aptuveno platību 

0,97 ha saskaņā ar pielikumā pievienoto iznomājamās teritorijas shēmu. 

2. Noteikt lēmuma 1. punktā minētās ēkas un palīgēkas nomas maksu 0,44 EUR par vienu 

telpas kvadrātmetru mēnesī, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (nomas maksā 

neietilpst maksa par siltumenerģijas piegādi, elektroenerģijas izmantošanu, ūdeni un 

kanalizāciju, atkritumu izvešanu, apsardzi, ugunsdrošības signalizāciju, nekustamā 

īpašuma nodokli, maksa par zemes nomu, kas noteikta atbilstoši Ministru kabineta 

noteikumiem par publiskas personas zemes nomu). 

3. Noteikt, ka termiņš lēmuma 1. punktā noteiktā objekta nomai ir līdz 12 (divpadsmit) 

gadiem. 
 

Domes priekšsēdētājs                            Dz.ADLERS  

https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2021/0211/Telpu_noma_zinisi.pdf
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

LĒMUMS Nr.309 

 

 

Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Alūksnes lauku partnerība” 

 

 Izskatot biedrības “Alūksnes lauku partnerība” 2021. gada 14. oktobra iesniegumu 

Nr. 1-7/2e par telpu piešķiršanu bezatlīdzības lietošanā, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 

2021. gada 15. oktobrī ar Nr. ANP/1-41/21/3512, 

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

personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5. panta otrās daļas 

4.1 punktu, trešo un piekto daļu, Valsts ieņēmumu dienesta 2021. gada 13. oktobra lēmumu 

Nr. 32.6/8.71/31401 par sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu biedrībai, 

 

1. Ar mērķi veicināt Alūksnes novada teritorijas ilgtspējīgu attīstību un iedzīvotāju dzīves 

kvalitātes uzlabošanu, nodot biedrībai “Alūksnes lauku partnerība”, reģistrācijas 

Nr. 40008106591, bezatlīdzības lietošanā uz tās sabiedriskā labuma organizācijas 

statusa laiku, bet ne ilgāk kā uz 10 (desmit) gadiem, telpas ar kopējo platību 74,3 m2 

(telpu numuri nekustamā īpašuma tehniskās inventarizācijas lietā – 26, 27, 28, 29, 30), 

kas atrodas pašvaldības nekustamajā īpašumā Brūža ielā 1, Alūksnē, Alūksnes novadā, 

būves kadastra apzīmējums 3601 015 2601 001, atlikusī bilances vērtība 2021. gada 

oktobrī – 15 655,92 EUR. 

2. Līgumā, citastarp paredzēt: 

2.1. nekustamā īpašuma stāvokli, saskaņā ar nodošanas – pieņemšanas aktu; 

2.2. nekustamā īpašuma nodošanu atpakaļ gadījumā, kad biedrība “Alūksnes lauku 

partnerība” zaudē sabiedriskā labuma organizācijas statusu vai netiek nodrošināts 

tā izmantošanas mērķis; 

2.3. nosacījumu, ka līgums izbeidzams pirms termiņa, ja lietošanā nodotais nekustamais 

īpašums nepieciešams pašvaldības funkciju nodrošināšanai vai tas tiek atsavināts. 
 

Domes priekšsēdētājs                            Dz.ADLERS  
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

LĒMUMS Nr.310 

 

Par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusa piešķiršanu 
 

Izskatot Mālupes pagasta pārvaldes 08.10.2021. iesniegumus Nr. MLPP/1.5/21/22 un 

MLPP/1.5/21/23, kas saņemti un reģistrēti Alūksnes novada pašvaldībā 12.10.2021. ar 

Nr. ANP/1-42/21/3460 un 13.10.2021. ar Nr. ANP/1-42/21/3481, Veclaicenes pagasta 

pārvaldes 13.10.2021. iesniegumu Nr. VPP/1-5/21/30, kas saņemts un reģistrēts Alūksnes 

novada pašvaldībā 13.10.2021. ar Nr. ANP/1-42/21/3487, 

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

Meliorācijas likuma 22.² panta pirmo daļu,  

Piešķirt pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusu šādiem 

novadgrāvjiem: 

1. ŪSIK kods 424733:4, Mālupes pagastā, Alūksnes novadā, saskaņā ar novadgrāvja 

attēlojumu shēmā; 

2. ŪSIK kods 424733:6, Mālupes pagastā, Alūksnes novadā, saskaņā ar novadgrāvja 

attēlojumu shēmā; 

3. ŪSIK kods 424732:51, Mālupes pagastā, Alūksnes novadā, saskaņā ar novadgrāvja 

attēlojumu shēmā; 

4. ŪSIK kods 424732:5, Mālupes pagastā, Alūksnes novadā, saskaņā ar novadgrāvja 

attēlojumu shēmā; 

5. ŪSIK kods 424732:14, Mālupes pagastā, Alūksnes novadā, saskaņā ar novadgrāvja 

attēlojumu shēmā; 

6. ŪSIK kods 424732:50, Mālupes pagastā, Alūksnes novadā, saskaņā ar novadgrāvja 

attēlojumu shēmā; 

7. ŪSIK kods 526411:102, Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā, saskaņā ar 

novadgrāvja attēlojumu shēmā;  

8. ŪSIK kods 526411:110, Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā, saskaņā ar 

novadgrāvja attēlojumu shēmā;  

9. ŪSIK kods 526411:113, Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā, saskaņā ar 

novadgrāvja attēlojumu shēmā. 

 

Lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās var pārsūdzēt Administratīvajā rajona 

tiesā, Valmieras tiesu namā, Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV-4201. 

 

Domes priekšsēdētājs                            Dz.ADLERS 
  

https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2021/0211/Shemas_lemumam_melioracija_VL_MU.pdf
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2021/0211/Shemas_lemumam_melioracija_VL_MU.pdf
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2021/0211/Shemas_lemumam_melioracija_VL_MU.pdf
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2021/0211/Shemas_lemumam_melioracija_VL_MU.pdf
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2021/0211/Shemas_lemumam_melioracija_VL_MU.pdf
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2021/0211/Shemas_lemumam_melioracija_VL_MU.pdf
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2021/0211/Shemas_lemumam_melioracija_VL_MU.pdf
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2021/0211/Shemas_lemumam_melioracija_VL_MU.pdf
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2021/0211/Shemas_lemumam_melioracija_VL_MU.pdf
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

LĒMUMS Nr.311 

 

Par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusa piešķiršanu 

 

Izskatot Annas pagasta pārvaldes 12.10.2021. iesniegumu Nr. ASPP/1-5/21/44, kas 

saņemts un reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 12.10.2021. ar Nr. ANP/1-42/21/3465, 

Kalncempju pagasta pārvaldes 11.10.2021. iesniegumu Nr. KPP/1-5/21/34, kas saņemts un 

reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 11.10.2021. ar Nr. ANP/1-42/21/3442, Ilzenes pagasta 

pārvaldes 06.10.2021. iesniegumu Nr. IPP/1-5/21/49, kas saņemts un reģistrēts Alūksnes 

novada pašvaldībā 06.10.2021. ar Nr. ANP/1-42/21/3388, Mārkalnes pagasta pārvaldes 

08.10.2021. iesniegumu Nr. MRPP/1.5/21/54, kas saņemts un reģistrēts Alūksnes novada 

pašvaldībā 08.10.2021. ar Nr. ANP/1-42/21/3429, Ziemera pagasta pārvaldes 13.10.2021. 

iesniegumu Nr. ZIPP/1-5/21/46, kas saņemts un reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 

13.10.2021. ar Nr. ANP/1-42/21/3488, 

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

Meliorācijas likuma 22.² panta pirmo daļu,  

Piešķirt pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusu šādiem 

novadgrāvjiem: 

1. ŪSIK kods 42464:16, Annas pagastā, Alūksnes novadā, saskaņā ar novadgrāvja 

attēlojumu shēmā; 

2. ŪSIK kods 42468:02, Kalncempju pagastā, Alūksnes novadā, saskaņā ar 

novadgrāvja attēlojumu shēmā;  

3. ŪSIK kods 42468:10, Kalncempju pagastā, Alūksnes novadā, saskaņā ar 

novadgrāvja attēlojumu shēmā; 

4. ŪSIK kods 526271:02, Ilzenes pagastā, Alūksnes novadā, saskaņā ar novadgrāvja 

attēlojumu shēmā; 

5. ŪSIK kods 424962:01, Mārkalnes pagastā, Alūksnes novadā, saskaņā ar 

novadgrāvja attēlojumu shēmā; 

6. ŪSIK kods 526543:01, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā, saskaņā ar novadgrāvja 

attēlojumu shēmā; 

7. ŪSIK kods 526543:11, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā, saskaņā ar novadgrāvja 

attēlojumu shēmā. 

 

Lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās var pārsūdzēt Administratīvajā rajona 

tiesā, Valmieras tiesu namā, Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV-4201. 

 

Domes priekšsēdētājs                            Dz.ADLERS 
 

https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2021/0211/Shemas_lemumam_melioracija.pdf
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2021/0211/Shemas_lemumam_melioracija.pdf
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2021/0211/Shemas_lemumam_melioracija.pdf
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2021/0211/Shemas_lemumam_melioracija.pdf
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2021/0211/Shemas_lemumam_melioracija.pdf
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2021/0211/Shemas_lemumam_melioracija.pdf
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2021/0211/Shemas_lemumam_melioracija.pdf
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

LĒMUMS Nr.312 

 

Par Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādes “Cālis” nolikuma apstiprināšanu 

 

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

Izglītības likuma 22. panta pirmo un otro daļu, Vispārējās izglītības likuma 8. un 9. pantu, 

 

1. Apstiprināt Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādes “Cālis” nolikumu (pielikumā uz 5 

lapām). 

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

 

Domes priekšsēdētājs                            Dz.ADLERS 

  

https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2021/0211/Calis_nolikums.docx
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2021/0211/Calis_nolikums.docx
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

LĒMUMS Nr.313 

 

Par Alūksnes novada domes 2021.gada 23.septembra saistošo noteikumu 

Nr. 25/2021 “Par aprūpes pakalpojuma bērniem ar invaliditāti piešķiršanu 

Alūksnes novadā” precizēšanu 

 

 Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 07.10.2021. 

atzinumu Nr. 1-18/8904 “Par saistošajiem noteikumiem Nr. 25/2021” un pamatojoties uz 

likuma “Par pašvaldībām” 45. panta ceturto daļu, 

 Precizēt Alūksnes novada domes 2021.gada 23.septembra saistošos noteikumus 

Nr. 25/2021 “Par aprūpes pakalpojuma bērniem ar invaliditāti piešķiršanu Alūksnes novadā” 

un to paskaidrojumu rakstu. 

Domes priekšsēdētājs                Dz.ADLERS 

  

https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2021/0211/Precizeti_Saistosie_noteikumi_Nr.25_aprupes_pakalpojums%20(2).docx
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2021/0211/Precizeti_Saistosie_noteikumi_Nr.25_aprupes_pakalpojums%20(2).docx
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

LĒMUMS Nr.314 

 

Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem 

Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēm 

 

 Izskatot Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādes “Cālis” 06.10.2021. iesniegumu 

Nr. PIIC/1-6/21/36 “Par papildu finansējumu”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 

06.10.2021. ar Nr. ANP/1-42/21/3389, Jaunalūksnes pirmsskolas izglītības iestādes “Pūcīte” 

08.10.2021. iesniegumu Nr. JPIIP/1-25/21/14 “Par papildu finansējumu”, kas reģistrēts 

Alūksnes novada pašvaldībā 08.10.2021. ar Nr. ANP/1-42/21/3427, Alūksnes pirmsskolas 

izglītības iestādes “SPRĪDĪTIS” 11.10.2021. iesniegumu Nr. PIIS/1-07/21/40, kas reģistrēts 

Alūksnes novada pašvaldībā 11.10.2021. ar Nr. ANP/1-42/21/3447,  

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

pirmās daļas 2., 23. un 27. punktu, likuma “Par pašvaldību budžetiem” 30. pantu,  

 

1. Izdalīt no Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem neparedzētiem 

gadījumiem daļēju finansējumu 15 112,00 EUR (piecpadsmit tūkstoši viens simts 

divpadsmit euro) apmērā Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēm uzturēšanas 

izdevumu nodrošināšanai. 

2. Finansējumu attiecināt:  

2.1.  4 222 EUR (četri tūkstoši divi simti divdesmit divi euro) 091130 uzskaites dimensijai 

“Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādei “Cālis””; 

2.2.  664 EUR (seši simti sešdesmit četri euro)  091310 uzskaites dimensijai “Jaunalūksnes 

pirmsskolas izglītības iestāde “Pūcīte””; 

2.3.  10 226 EUR (desmit tūkstoši divi simti divdesmit seši euro) 091120 uzskaites 

dimensijai 091120 “Alūksnes pirmsskolas izglītības iestāde “SPRĪDĪTIS””. 

3. Alūksnes novada pašvaldības Finanšu nodaļai nodrošināt iepriekšminēto līdzekļu 

pārkārtošanu Alūksnes novada pašvaldības budžetā 2021. gadam. 

4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu. 

 

Domes priekšsēdētājs               Dz.ADLERS 

 

  



 

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 28. oktobrī                          sēdes protokols Nr.17, 16.p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

LĒMUMS Nr.315 

 

Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem 

 projektu ieviešanas, ekspertīzes un plānošanas pasākumiem 

 

 Izskatot Alūksnes novada pašvaldības Plānošanas un attīstības nodaļas 14.10.2021. 

iesniegumu “Par finansējumu piešķiršanu”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 

14.10.2021. ar Nr. ANP/1-47/21/3509,  

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

plāna, kas apstiprināts ar Alūksnes novada domes 29.01.2015. lēmumu Nr. 16, 1.3. un 

8.3. punktu, Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. aktualizētā Investīciju plāna 

2015.-2021. gadam, kas apstiprināts ar Alūksnes novada domes 18.06.2021. lēmumu Nr. 179, 

99.4. punktu, 

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2., 4. un 5. punktu, 

21. panta pirmās daļas 2., 23. un 27. punktu, likuma “Par pašvaldību budžetiem” 30. pantu, 

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

atsavināšanas procesā iegūtie līdzekļi par Alūksnes novada administratīvajām teritorijām” 

1.2. punktu, 

 

1. Izdalīt no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem finansējumu 55 902,00 EUR 

(piecdesmit pieci tūkstoši deviņi simti divu euro) apmērā būvprojektu izstrādei. 

2. Finansējumu attiecināt uz: 

2.1.  049005 uzskaites dimensijas kodu – Projektu sagatavošanas un ieviešanas pasākumi 

– 26 154,00 EUR (divdesmit seši tūkstoši viens simts piecdesmit četru euro) apmērā; 

2.2.  092216 uzskaites dimensijas kodu – Strautiņu pamatskola (pirmsskolas filiāle) – 

18 625,00 EUR (astoņpadsmit tūkstoši seši simti divdesmit piecu euro) apmērā; 

2.3.  082304 uzskaites dimensijas kodu – Annas kultūras nams – 11 123,00 EUR 

(vienpadsmit tūkstoši viens simts divdesmit trīs euro) apmērā. 

3. Alūksnes novada pašvaldības Finanšu nodaļai nodrošināt iepriekšminēto līdzekļu 

iekļaušanu Alūksnes novada pašvaldības budžetā 2021. gadam. 

4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu. 

Domes priekšsēdētājs                  Dz.ADLERS 

 

  



Lēmums satur ierobežotas pieejamības informāciju 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

LĒMUMS Nr.316 

 

Par grozījumiem Alūksnes novada domes 28.12.2020. lēmumā Nr. 342 “Par amata 

vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā” 

 

Izskatot Alūksnes novada vidusskolas 05.10.2021. iesniegumu Nr. ANV/5-01/21/68 

“Par grozījumiem amatu sarakstā”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 06.10.2021. ar 

Nr. ANP/1-42/21/3387, Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes 12.10.2021. iesniegumu 

Nr. SLP/1-7/21/768 “Par izmaiņām Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes amatu sarakstā”, 

kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 12.10.2021. ar Nr. ANP/1-42/21/3473, 

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,  

 

Izdarīt grozījumus Alūksnes novada domes 28.12.2020. lēmumā Nr. 342 “Par amata 

vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”:  

1. Ar 2021. gada 1. novembri: 

1.1.  Alūksnes novada vidusskolai (35.pielikums): 

1.1.1. 1.pozīcijas amata vienībai – direktora vietnieks saimnieciskajā darbā, 

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

likmi “[..]”; 

1.1.2. 2.pozīcijas amata vienībai – lietvedības sekretārs, amatalgas likmi un 

mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar amatalgas un mēnešalgas likmi “[..]”; 

1.1.3. 3.pozīcijas amata vienībai – apkopējs, darba slodzi “4,15” aizstāt ar darba 

slodzi “4,0”, mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar mēnešalgas likmi “[..]”; 

1.1.4. 4.pozīcijas amata vienībai – ēkas uzraugs, amatalgas likmi un mēnešalgas 

likmi “[..]” aizstāt ar amatalgas un mēnešalgas likmi “[..]”; 

1.1.5. likvidēt 8.pozīcijas amata vienību - ēkas dežurants; 

1.1.6. 9.pozīcijas amata vienībai – datortīklu uzturēšanas administrators, amatalgas 

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

“[..]”, 

1.1.7. likvidēt 10.pozīcijas amata vienību – personāla vadītājs; 

1.1.8. 11.pozīcijas amata vienībai – laborants (ķīmija), darba slodzi “0,6” aizstāt ar 

darba slodzi “0,4”, mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar mēnešalgas likmi “[..]”; 



1.1.9. 14.pozīcijas amata vienībai – sociālais darbinieks, amatalgas likmi “[..]” 

aizstāt ar amatalgas likmi “[..]”, darba slodzi “0,85” aizstāt ar darba slodzi 

“0,375”, mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar mēnešalgas likmi “[..]”; 

2. Ar 2021.gada 1.decembri: 

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

2.1.1. likvidēt 8.pozīcijas vienu amata vienību – apkopējs, darba slodzi “2” aizstāt 

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

2.1.2. 13.pozīcijas amata vienībai – sociālais darbinieks, darba slodzi “1” aizstāt ar 

darba slodzi “0,5”, mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar mēnešalgas likmi “[..]”; 

2.1.3. likvidēt 20.pozīcijas vienu amata vienību – veļas pārzinis, darba slodzi “2” 

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

“[..]”; 

2.1.4. likvidēt 22.pozīcijas amata vienību – sētnieks; 

2.1.5. 31.pozīcijas amata vienībai – virtuves strādnieks, amatalgas likmi “[..]” 

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

likmi “[..]”; 

2.1.6. likvidēt 34.pozīcijas vienu amata vienību – veļas pārzinis, darba slodzi “2” 

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

“[..]”; 

2.1.7. likvidēt 35.pozīcijas vienu amata vienību – dežurants, darba slodzi “2” aizstāt 

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

2.1.8. 37.pozīcijas amata vienībai – sociālais darbinieks, darba slodzi “1” aizstāt ar 

darba slodzi “0,5”, mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar mēnešalgas likmi “[..]”; 

2.1.9. 41.pozīcijas amata vienībai – sociālais darbinieks, darba slodzi “7,3” aizstāt 

ar darba slodzi “6”, mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar mēnešalgas likmi “[..]”; 

2.1.10. pārcelt uz 3.sadaļu “Sociālo pakalpojumu nodaļa” 42. pozīcijas amata vienību 

– sociālais darbinieks darbam ar ģimeni un bērniem un 43. pozīcijas amata 

vienību – sociālais darbinieks darbam ar funkcionāliem traucējumiem, 

izsakot attiecīgi pozīcijas 45.2 un 45.3; 

2.1.11. likvidēt 48.pozīcijas divas amata vienības – aprūpētājs, darba slodzi “5” 

aizstāt ar darba slodzi “3”, mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar mēnešalgas likmi 

“[..]”; 

2.1.12. precizēt nodaļu numerāciju:  “4.2. “Dienas aprūpes centrs “Saules  stars””, 

“4.3. Sociālā māja””, “4.5. Specializētās darbnīcas””. 

 

Domes priekšsēdētājs                  Dz.ADLERS 

  



 

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 28. oktobrī                          sēdes protokols Nr.17, 18.p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

LĒMUMS Nr.317 

 

Par finansējuma piešķiršanu Ilzenes pagasta pārvaldei 

 

 Izskatot Ilzenes pagasta pārvaldes 15.10.2021. iesniegumu Nr. IPP/1-5/21/53 “Par 

finanšu līdzekļu piešķiršanu”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 15.10.2021. ar 

Nr. ANP/1-42/21/3514, un 25.10.2021. iesniegumu Nr. IPP/1-5/21/54 “Par finanšu līdzekļu 

piešķiršanu”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 25.10.2021. ar Nr. ANP/1-42/21/3629, 

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

Rīcības plāna, kas apstiprināts ar Alūksnes novada domes 29.01.2015. lēmumu Nr. 16, 

2.1. nodaļas vidēja termiņa prioritātes uzdevumam “Skolēnu pārvadājumu droša un efektīva 

nodrošināšana”, Alūksnes novada domes 26.08.2021. lēmumu Nr. 254 “Par autobusa iegādi 

Ilzenes pagasta skolēnu pārvadājumiem”, 

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

pirmās daļas 4. punktu, 21. panta pirmās daļas 2., 23. un 27.punktu, likuma “Par pašvaldību 

budžetiem” 30. pantu, 

 

1. Piešķirt daļēju finansējumu 20 437,00 EUR (divdesmit tūkstoši četri simti trīsdesmit 

septiņu euro) apmērā Ilzenes pagasta pārvaldei autobusa iegādei skolēnu 

pārvadājumiem. 

2. Finansējumu nodrošināt, veicot Alūksnes novada pašvaldības budžeta 2021. gadam 

pārkārtojumu no uzskaites dimensijas 096117 “Alūksnes novada skolēnu pārvadājumu 

rezerves fonds” uz 096103 uzskaites dimensijas kodu “Ilzenes pagasta skolēnu 

pārvadājumi”. 

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu. 

 

Domes priekšsēdētājs               Dz.ADLERS 

  



 

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 28. oktobrī                          sēdes protokols Nr.17, 19.p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

LĒMUMS Nr.318 

 

Par grozījumu Alūksnes novada domes 23.09.2021. lēmumā Nr. 285 “Par līdzekļu 

izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem Alūksnes novada vidusskolai 

optiskā interneta pieslēgšanai” 

 

 Ņemot vērā 22.10.2021. noslēgto vienošanos pie Izglītības un zinātnes ministrijas un 

Alūksnes novada pašvaldības 2021. gada līguma par izglītības iestāžu interneta pilnveidošanas 

izdevumu apmaksu, kas reģistrēta Alūksnes novada pašvaldībā 26.10.2021. ar Nr. ANP/1-

45.3/21/91, par papildu finansējuma piešķiršanu, Alūksnes novada attīstības programmas 

2011.-2017. aktualizētā Rīcības plāna 2015.-2017. gadam, kas apstiprināts ar Alūksnes novada 

domes 29.01.2015. lēmumu Nr. 16, 2.2. punktu, Alūksnes novada izglītības attīstības 

programmas 2016. - 2020. gadam, kas apstiprināta ar Alūksnes novada domes 24.03.2016. 

lēmumu Nr. 103, paredzēto uzdevumu un pasākumu plāna 1.1.1. punktu,  

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

pirmās daļas 2., 23. un 27. 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,  

 

Izdarīt grozījumu Alūksnes novada domes 23.09.2021. lēmumā Nr. 285 “Par līdzekļu 

izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem Alūksnes novada vidusskolai optiskā 

interneta pieslēgšanai”:  

1. Lēmuma 2. un 3. punktā skaitli un vārdus “12 183 EUR (divpadsmit tūkstoši viens simts 

astoņdesmit trīs euro)” aizstāt ar skaitli un vārdiem “10 343 EUR (desmit tūkstoši trīs 

simti četrdesmit trīs euro)”. 

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu. 

 

Domes priekšsēdētājs                 Dz.ADLERS 

 

 

  



 

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 28. oktobrī                          sēdes protokols Nr.17, 20.p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

LĒMUMS Nr.319 

 

Par saistošo noteikumu Nr.28/2021 

“Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2021. gada 4. februāra saistošajos 

noteikumos Nr. 3/2021 “Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2021. gadam”” 

izdošanu 

 

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

pašvaldību budžetiem” 16. un 17. pantu, 

 

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.28/2021 “Par grozījumiem Alūksnes novada domes 

2021. gada 4. februāra saistošajos noteikumos Nr. 3/2021 “Par Alūksnes novada pašvaldības 

budžetu 2021.gadam”” un to paskaidrojuma rakstu. 

 

Domes priekšsēdētājs        Dz.ADLERS 

  

https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2021/0211/Saistosie_noteikumi_budzeta_grozijumi_oktobris.pdf
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2021/0211/Saistosie_noteikumi_budzeta_grozijumi_oktobris.pdf
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2021/0211/Saistosie_noteikumi_budzeta_grozijumi_oktobris.pdf


Lēmums satur ierobežotas pieejamības informāciju - personas kodus 
 

 

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 28. oktobrī                          sēdes protokols Nr.17, 21.p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

LĒMUMS Nr.320 

 

Par Alūksnes novada pašvaldības apbalvojuma “Sudraba zīle” piešķiršanu 

 

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

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

pašvaldības apbalvojuma “Sudraba zīle” pretendentu vērtēšanas komisijas 14.10.2021. 

sanāksmes lēmumu, 

 

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

500,00 EUR (pieci simti euro): 

1.1.Nominācijā “SABIEDRĪBA” Initas ĶESELES (personas kods [..]) un Leona 

ĶESELES (personas kods [..]) audžuģimenei – par sirdssiltumu un 

cilvēkmīlestību bērnu aprūpē, atsaucību un atbalstu līdzcilvēkiem; 

1.2.Nominācijā “TAUTSAIMNIECĪBA” sabiedrībai ar ierobežotu atbildību 

“JAUNGRĒVELES” (reģistrācijas Nr. 43201015770), valdes priekšsēdētājs 

Andis KAKTIŅŠ – par neatlaidību un mērķtiecību komercdarbībā un 

ieinteresētību biškopības nozarē, kas sekmējusi uzņēmuma izaugsmi un 

atpazīstamību novadā un Latvijā; 

1.3.Nominācijā “IZGLĪTĪBA” Velgai VIMBAI (personas kods [..]) – par 

profesionālu, mērķtiecīgu un ilggadēju pedagoģisko darbu un nozīmīgu 

personisko ieguldījumu izglītojamo izaugsmē. 

 

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

normatīvajos aktos paredzētos nodokļus, iemaksājama apbalvojuma saņēmēja 

norādītajā kontā. 

 

Domes priekšsēdētājs                 Dz.ADLERS 

  



 

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 28. oktobrī                          sēdes protokols Nr.17, 22.p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

LĒMUMS Nr.321 

 

Par izmaiņām Dzīvokļu komisijas sastāvā 

 

Ņemot vērā Ingus BERKUĻA 25.10.2021. iesniegumu, reģistrēts Alūksnes novada 

pašvaldībā 25.10.2021. ar Nr. ANP/1-47/21/3616, Alūksnes novada domes 28.10.2021. 

lēmumu Nr.301 “Par Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektoru” (sēdes protokols Nr. 17, 

2. p.), 

 

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

 

1. Atbrīvot Ingu BERKULI no Dzīvokļu komisijas priekšsēdētāja vietnieka amata. 

2. Lēmums stājas spēkā dienā, kad I.BERKULIS stājas Alūksnes novada pašvaldības 

izpilddirektora amatā. 

 

Domes priekšsēdētājs                 Dz.ADLERS 

 

  



 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 

Reģistrācijas numurs 90000018622 
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Alūksnē 

2021. gada 28. oktobrī                          sēdes protokols Nr.17, 23.p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

LĒMUMS Nr.322 

 

Par braukšanas maksas atvieglojumiem 

 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojuma Nr. 720 “Par ārkārtējās 

situācijas izsludināšanu” 5.49.39. punktu, 

 

Ar Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojumu Nr. 720 izsludinātās ārkārtējās 

situācijas laikā saglabāt izglītojamajiem, kuriem mācību process notiek klātienē ar Alūksnes 

novada pašvaldības domes 2010. gada 18. marta saistošajiem noteikumiem Nr.11/2010 

“Kārtība, kādā Alūksnes novada pašvaldība sedz braukšanas izdevumus vispārējās 

pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamajiem” noteiktos braukšanas 

maksas atvieglojumus (faktiskās braukšanas maksas kompensēšanu). 

 

Domes priekšsēdētājs                 Dz.ADLERS 

  



Lēmums satur ierobežotas pieejamības informāciju – fiziskas personas datus 

 

 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 
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www.aluksne.lv 
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Alūksnē 

2021. gada 28. oktobrī                          sēdes protokols Nr.17, 24.p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

LĒMUMS Nr.323 

 

LĒMUMS IZSKATĪTS DOMES SĒDES SLĒGTAJĀ DAĻĀ 

 


