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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 23. decembrī  sēdes protokols Nr.20, 2.p. 

ALŪKSNES NOVADA DOMES 

LĒMUMS Nr.361 

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

zemesgabala kopīpašuma domājamo daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības 

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

75. panta ceturto daļu, 17.12.1992. Alūksnes rajona paju sabiedrības “Liepna” vienošanos ar

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

ņemot vērā [..] 25.11.2021. iesniegumu, kas 26.11.2021. saņemts Alūksnes novada 

pašvaldībā un reģistrēts ar Nr. ANP/1-24/21/1152 par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības, 

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

īpašuma kadastra Nr. [..], pie dzīvokļa īpašuma [..] piederošās kopīpašuma 477/3570

domājamās daļas.

2. Vienošanās par zemes kopīpašuma 477/3570 domājamo daļu nodošanu bez atlīdzības

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

Domes priekšsēdētājs Dz.ADLERS alu
ks

ne
.lv



 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 

Reģistrācijas numurs 90000018622 

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

www.aluksne.lv 

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

Alūksnē 

2021. gada 23. decembrī                          sēdes protokols Nr.20, 3.p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

LĒMUMS Nr.362 

 

Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Raiņa bulvārī 14-7, Alūksnē, 

Alūksnes novadā atsavināšanu 

 

Izskatot dzīvokļa īrnieka 29.11.2021. ierosinājumu par dzīvokļa īpašuma Raiņa bulvārī 

14-7, Alūksnē, Alūksnes novadā atsavināšanu, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 

29.11.2021. ar Nr. ANP/1-24/21/1157, 

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 

Raiņa bulvārī 14-7, Alūksnē, Alūksnes novadā ar kopējo platību 9,5 m² un ar to 

saistītām kopīpašuma 95/1823 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas, palīgēkas 

un zemes. 
 

2. Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības īpašumu Raiņa bulvārī 14 -7, 

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 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 23. decembrī                          sēdes protokols Nr.20, 4.p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

LĒMUMS Nr.363 

 

Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Smilgas” – 14, Kornetos, 

Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu 

 

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību “ALŪKSNES NAMI” 19.07.2021. 

iesniegumu Nr.1.8/292 “Par brīvo dzīvokli Nr. 14 ēkā “Smilgas”, Veclaicenes pagastā, 

Alūksnes novadā”, kas saņemts un reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 21.11.2021. ar 

Nr. ANP/1-42/21/2338, 

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

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

piekto daļu, 8. panta trešo daļu,  

 

1. Atzīt, ka Alūksnes novada pašvaldības dzīvoklis “Smilgas” – 14, Kornetos, Veclaicenes 

pagastā, Alūksnes novadā nav derīgs dzīvošanai. 

 

2. Sagatavot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu – dzīvokli 

“Smilgas” – 14, Kornetos, Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā ar kopējo platību 

55,3 m² un ar to saistītām kopīpašuma 553/10437 domājamām daļām no daudzdzīvokļu 

mājas. 
 

3. Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības īpašumu “Smilgas” – 14, Kornetos, 

Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā.  

 

4. Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē. 

 

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

atsavināšanas komisijai. 

 
Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 
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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 23. decembrī                          sēdes protokols Nr.20, 5.p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

LĒMUMS Nr.364 

 

Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Pīlādži” - 11, Mālupē, Mālupes 

pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu 

 

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību “ALŪKSNES NAMI” 11.11.2021. 

iesniegumu Nr. 1.8/465 “Par brīvo dzīvokli Nr.11 ēkā “Pīlādži”, Mālupē, Mālupes pagastā, 

Alūksnes novadā”, kas saņemts un reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 16.11.2021. ar 

Nr. ANP/1-42/21/3885, 

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

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

piekto daļu, 8. panta trešo daļu,  

 

1. Sagatavot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu – dzīvokli, 

“Pīlādži” - 11, Mālupē, Mālupes pagastā, Alūksnes novadā ar kopējo platību 86,9 m² un 

ar to saistītām kopīpašuma 869/18699 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un 

zemes. 
 

2. Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības īpašumu “Pīlādži” – 11, Mālupē, 

Mālupes pagastā, Alūksnes novadā.  

 

3. Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē. 

 

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

atsavināšanas komisijai. 
 

Domes priekšsēdētājs              Dz.ADLERS 
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Lēmums satur ierobežotas pieejamības informāciju  

(nosaukums, reģistrācijas Nr.) 

 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 

Reģistrācijas numurs 90000018622 

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

2021. gada 23. decembrī                          sēdes protokols Nr.20, 6.p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

LĒMUMS Nr.365 

 

Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Mežinieki 1”, Jaunalūksnes 

pagastā, Alūksnes novadā daļas iznomāšanu 

 

 Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību [..], reģistrācijas Nr. [..] iesniegumu, kas 

saņemts Alūksnes novada pašvaldībā 09.12.2021. un reģistrēts ar Nr. ANP/1-40/21/4176, par 

slēpju nomas pakalpojumu sniegšanu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta 

pirmās daļas ievaddaļu, 77. panta ceturto daļu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas 

izšķērdēšanas novēršanas likuma 6¹. panta pirmo daļu,  

 

1. Nodot nomā Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Mežinieki 1”, 

Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā, sastāvā esošās zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 3656 009 0141 daļu 25 m² platībā. Zemes vienības daļas iznomāšanas 

mērķis – ziemas sporta inventāra nomas pakalpojumu sniegšana.  

2. Noteikt zemes vienības daļas nomas termiņu ziemas sezonā – no 1. novembra līdz 

31. martam, un kopējo nomas termiņu līdz 2029. gada 31. martam. 

3. Nomnieka noteikšanai rīkot izsoli ar neatkarīga vērtētāja noteiktu tirgus cenu. 

4. Uzdot nekustamā īpašuma “Mežinieki 1”, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā daļas 

nomas tiesību izsoles organizēšanu veikt Alūksnes novada pašvaldības Īpašumu 

atsavināšanas komisijai. 

5. Izsoles noteikumus un rezultātus publicēt pašvaldības interneta vietnē www.aluksne.lv. 

 

Domes priekšsēdētājs              Dz.ADLERS 
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Alūksnē 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

LĒMUMS Nr.366 

 

 Par pārvaldīšanas tiesību nodošanu  

 

Izskatot daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Valkas ielā 19, Alūksnē, Alūksnes novadā 

dzīvokļu īpašnieku pilnvarotās personas [..] 15.12.2021. iesniegumu par dzīvojamās mājas 

pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašumu īpašniekiem, kas saņemts un reģistrēts 

Alūksnes novada pašvaldībā 15.12.2021. ar Nr. ANP/1-24/21/1200,  

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

“Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51. panta trešo, piekto un sesto daļu, 

Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 12. panta pirmo daļu, 

 

1. Nodot divstāvu dzīvojamās ēkas ar trīs dzīvokļu īpašumiem (kadastra apzīmējums 3601 

032 5333 001), palīgceltnes (kadastra apzīmējums 3601 032 5333 002), un zemes 

gabala (kadastra apzīmējums 3601 032 5333) 615 m² platībā, turpmāk – dzīvojamā 

māja, Valkas ielā 19, Alūksnē, Alūksnes novadā, pārvaldīšanas tiesības ar dzīvokļu 

īpašumu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai – [..], personas kods [..]. 

2. Uzdot sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “ALŪKSNES NAMI”, reģistrācijas numurs 

40003410625, ne vēlāk kā līdz 14.01.2022. organizēt un nodot ar nodošanas - 

pieņemšanas aktu šī lēmuma 1.punktā minēto dzīvojamo māju ar dzīvokļu īpašumu 

īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai.  
 

  Domes priekšsēdētājs        Dz.ADLERS 
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Alūksnē 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

LĒMUMS Nr.367 

 

Par Alūksnes novada attīstības programmas 2022. - 2027. gadam  

2.0. redakcijas apstiprināšanu 
 

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 2.0. redakcija, kas sastāv no Pašreizējās situācijas 

raksturojuma, Stratēģiskās daļas, Rīcības 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. 
Par Alūksnes novada attīstības programmas 2022.-2027. gadam 1.0 redakciju ir saņemts 

pozitīvs Vidzemes plānošanas reģiona 2021. gada 22. novembra atzinums Nr. 2.2/667, kas 

saņemts un reģistrēts pašvaldībā 22.11.2021. ar Nr. ANP/1-35/21/3915, atbalstot izstrādātās 

attīstības programmas gala apstiprināšanu. 

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

attīstības plānošanas likuma 12. panta pirmo daļu, 22. panta 3. daļu, Ministru kabineta 

14.10.2014. noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas 

dokumentiem” 68.2. apakšpunktu, 
 

1. Apstiprināt Alūksnes novada attīstības programmas 2022.-2027. gadam 

2.0. redakciju. 
2. Informāciju par lēmuma pieņemšanu ievietot Teritorijas attīstības un plānošanas 

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

pašvaldības informatīvajā izdevumā “Alūksnes Novada Vēstis”. 
 

Pielikumā:  

1.sējums – Pašreizējās situācijas raksturojums;  

2. sējums – Stratēģiskā daļa ar 1., 2., 3., 4. un 5. pielikumu; 
3. sējums - Rīcības plāns;  

4. sējums - Investīciju plāns.  

 

Domes priekšsēdētājs               Dz.ADLERS 
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https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2021/2312/Attistibas_programma.zip
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2021/2312/Attistibas_programma.zip
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2021/2312/Attistibas_programma.zip
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2021/2312/Attistibas_programma.zip
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

LĒMUMS Nr.368 

 

Par Alūksnes novada Teritorijas plānojuma 2015.-2027. gadam grozījumu pilnveidotās 

(2.0) redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai 

 

Alūksnes novada dome 2021. gada 23. septembrī pieņēma lēmumu Nr. 290 “Par 

Alūksnes novada Teritorijas plānojuma 2015.-2027. gadam grozījumu 1. redakcijas 

pilnveidošanu” (sēdes protokols Nr. 15, 30. p.), uz kuru pamatojoties sagatavota Teritorijas 

plānojuma 2015.-2027. gadam grozījumu 2.redakcija. 

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1. punktu, Teritorijas 

attīstības plānošanas likuma 12. panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2014. gada 14.oktobra 

noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 

90.punktu, 

 

1. Nodot Alūksnes novada Teritorijas plānojuma 2015.-2027. gadam grozījumu 

2.redakciju publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai. 

2. Noteikt publiskās apspriešanas termiņu 3 (trīs) nedēļas, kuru laikā organizēt vienu 

klātienes publisko apspriešanas sapulci. 

3. Informāciju par lēmuma pieņemšanu un paziņojumu par sabiedrisko apspriešanu 

ievietot pašvaldības tīmekļa vietnē www.aluksne.lv, Alūksnes novada pašvaldības 

informatīvajā izdevumā “Alūksnes Novada Vēstis” un Teritorijas attīstības 

plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS). 

 

Pielikumā: 

- Alūksnes novada teritorijas plānojuma 2015.-2027.gadam grozījumu 2.redakcija, 

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi. 

- Alūksnes novada teritorijas plānojuma 2015.-2027.gadam grozījumu 2.redakcija, 

Paskaidrojuma raksts. 

- Ziņojums par Alūksnes novada teritorijas plānojuma 2015.-2027.gadam grozījumu 

izstrādes 1.redakcijas publisko apspriešanu – apkopojums par institūciju iesniegtajiem 

atzinumiem/priekšlikumiem un to vērā ņemšanu. 

 

Domes priekšsēdētājs               Dz.ADLERS 
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https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2021/2312/TIAN%20(7).pdf
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2021/2312/TIAN%20(7).pdf
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2021/2312/Paskaidrojuma_raksts_2_RED%20(4).pdf
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2021/2312/Paskaidrojuma_raksts_2_RED%20(4).pdf
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2021/2312/ZINOJUMS_atzinumu_kopsav%20(4).pdf
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2021/2312/ZINOJUMS_atzinumu_kopsav%20(4).pdf
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2021/2312/ZINOJUMS_atzinumu_kopsav%20(4).pdf
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

LĒMUMS Nr.369 

 

Par grozījumu Alūksnes novada domes 25.02.2021. lēmumā 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, 

 

Aktualizēt Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. Investīciju plānu 2015.-

2021. gadam, papildinot ar vienu jaunu ierakstu Nr. 75.3. “Epidemioloģiski droša tūrisma un 

dabas izziņas infrastruktūras tīkla izveide aizsargājamo ainavu apvidū “Veclaicene” biotopu un 

sugu dzīvotņu labvēlīga aizsardzības stāvokļa sasniegšanai” saskaņā ar pielikumu. 

 

Pielikumā: Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. Investīciju plāna 2015.-

2021. gadam precizētās projektu idejas Nr. 75.3. ieraksts uz 1 (vienas) lapas. 

 

Domes priekšsēdētājs        Dz.ADLERS  
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

LĒMUMS Nr.370 

 

Par projektu “Epidemioloģiski droša tūrisma un dabas izziņas infrastruktūras tīkla 

izveide aizsargājamo ainavu apvidū “Veclaicene” biotopu un sugu dzīvotņu labvēlīga 

aizsardzības stāvokļa sasniegšanai” 

 Ņemot vērā Centrālās finanšu un līgumu aģentūras izsludināto Ministru kabineta 

2016. gada 2. augusta noteikumu Nr. 514 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 

5.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt un atjaunot bioloģisko daudzveidību un aizsargāt 

ekosistēmas” 5.4.1.1. pasākuma “Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un 

rekonstrukcija Natura 2000 teritorijās” un 5.4.3. specifiskā atbalsta mērķa “Pasākumi biotopu 

un sugu aizsardzības labvēlīga statusa atjaunošanai” 5.4.3.2. pasākuma “Kompleksu 

apsaimniekošanas pasākumu īstenošana Natura 2000 teritorijās” īstenošanas noteikumi” atklāto 

projektu iesniegumu atlasi, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 

2. un 10. punktu, 21.panta pirmās daļas 23.punktu, Tūrisma likuma 8. pantu, Alūksnes novada 

attīstības programmas 2011. – 2017. aktualizētā Rīcības plāna 7.1. punktu un Investīciju plāna 

2015. – 2021. gadam 75.3. punktu, 

 

1. Atbalstīt projekta “Epidemioloģiski droša tūrisma un dabas izziņas infrastruktūras tīkla 

izveide aizsargājamo ainavu apvidū “Veclaicene” biotopu un sugu dzīvotņu labvēlīga 

aizsardzības stāvokļa sasniegšanai” pieteikuma iesniegšanu Eiropas Savienības fondu 

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.4.1. specifiskā atbalsta mērķa 

“Saglabāt un atjaunot bioloģisko daudzveidību un aizsargāt ekosistēmas” 

5.4.1.1. pasākuma “Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un 

rekonstrukcija Natura 2000 teritorijās” un 5.4.3. specifiskā atbalsta mērķa “Pasākumi 

biotopu un sugu aizsardzības labvēlīga statusa atjaunošanai” 5.4.3.2. pasākuma 

“Kompleksu apsaimniekošanas pasākumu īstenošana Natura 2000 teritorijās” atklātās 

projektu iesniegumu atlases kārtai.  

2. Apstiprināt projekta kopējās indikatīvās izmaksas 938 235,30 EUR (deviņi simti 

trīsdesmit astoņi tūkstoši divi simti trīsdesmit pieci euro 30 centi), ko sastāda: 

2.1. ERAF finansējums 797 500 EUR (septiņi simti deviņdesmit septiņi tūkstoši pieci 

simti euro); 

2.2. Valsts budžeta dotācija pašvaldībām 42 220,59 (četrdesmit divi tūkstoši divi simti 

divdesmit euro 59 centi); 

2.3. Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējums indikatīvi 98 514,71 EUR 

(deviņdesmit astoņi tūkstoši pieci simti četrpadsmit euro 71 cents). 
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3. Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējumu paredzēt no Alūksnes novada 

pašvaldības 2022. un 2023.gada budžeta (aizņēmuma) līdzekļiem. 
 

Domes priekšsēdētājs        Dz.ADLERS 
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Alūksnē 

2021. gada 23. decembrī                          sēdes protokols Nr.20, 12.p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

LĒMUMS Nr.371 

 

Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2015. gada 29. janvāra noteikumos Nr. 1/2015 

“Alūksnes novada pašvaldības Ceļu un ielu fonda pārvaldīšanas kārtība”  

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas ievaddaļu, 41. panta 

pirmās daļas 2. punktu,  

 

Izdarīt šādus grozījumus Alūksnes novada domes 2015. gada 29.janvāra noteikumos 

Nr. 1/2015 “Alūksnes novada pašvaldības Ceļu un ielu fonda pārvaldīšanas kārtība”: 

1. Izteikt 3.nodaļu šādā redakcijā: 

“3. Ceļu un ielu fonda līdzekļu sadalīšana starp pašvaldības aģentūru “SPODRA”, 

pagastu pārvaldēm un pagastu apvienības pārvaldi”. 

2. Izteikt 6.1.punktu šādā redakcijā: 

“6.1. Alūksnes novada pašvaldības aģentūrai “SPODRA”, pagastu pārvaldēm un 

pagastu apvienības pārvaldei – 90% apmērā no Ceļu un ielu fonda līdzekļiem;”. 

3. Izteikt 7.punktu šādā redakcijā: 

“7. Ceļu un ielu fonda līdzekļus starp Alūksnes novada pašvaldības aģentūru 

“SPODRA”, pagastu pārvaldēm un pagastu apvienības pārvaldi sadala šādi:”. 

4. Izteikt 7.1.2. punktu šādā redakcijā: 

“7.1.2. 52% no Ceļu un ielu fonda līdzekļiem sadala pagastu pārvaldēm un pagastu 

apvienības pārvaldei proporcionāli pašvaldības valdījumā esošo pagastu ceļu 

garumam, kas reizināts ar šādiem koeficientiem (k):”. 

5. Lēmums stājas spēkā 2022. gada 1. janvārī. 

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

LĒMUMS Nr.372 

 

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. noteikumos Nr. 1/2018 “Par 

Alūksnes novada pagastu teritoriālo vienību infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas 

mērķprogrammu 2018.-2022.gadam”, papildinot ar 3.1 un 3.2 apakšpunktu šādā redakcijā: 

 

“3.1 Pagasta pārvalde vai pagastu apvienības pārvalde organizē klātienes tikšanos ar 

iedzīvotājiem, kurā tiek prezentētas katra pagasta prioritārās projektu idejas. Tikšanās laikā 

iedzīvotāji balso par prioritārajiem projektiem. Informācija par tikšanos tiek ievietota 

pašvaldības tīmekļa vietnē www.aluksne.lv, pašvaldības sociālajos tīklos, kā arī drukātā 

veidā izvietota pagasta pārvaldes vai pagastu apvienības pārvaldes telpās. 

 

3.2 Pēc balsošanas beigām pagasta pārvalde vai pagastu apvienības pārvalde apkopo rezultātus 

un iesniedz pašvaldības domes priekšsēdētāja izveidotai komisijai projekta pieteikumus, kuri 

saņēmuši vislielāko iedzīvotāju balsu skaitu.” 

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

LĒMUMS Nr.373 

 

Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 28.01.2020. noteikumos 

Nr. 1/2020 “Par Alūksnes novada pašvaldības kapitāla daļu pārvaldību”  

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas ievaddaļu, 41. panta 

pirmās daļas 2. punktu,  

 

Izdarīt Alūksnes novada pašvaldības domes 28.01.2020. noteikumos Nr. 1/2020 “Par 

Alūksnes novada pašvaldības kapitāla daļu pārvaldību” šādus grozījumus: 

1. Izteikt 3.punktu šādā redakcijā: 

“3. Noteikumi ir saistoši Alūksnes novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) iestādes 

“Centrālā administrācija” (turpmāk – Centrālā administrācija) amatpersonām, 

darbiniekiem, kuru kompetencē ir Pašvaldības kapitāla daļu pārvaldības jautājumi, 

Kapitālsabiedrības valžu locekļiem (turpmāk – valdes loceklis).” 

2. Aizstāt visā tekstā “Pašvaldības speciālisti” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “Centrālās 

administrācijas speciālisti” (attiecīgā locījumā).  

3. Aizstāt 12.punktā vārdus “speciālistus no Pašvaldības” ar vārdiem “speciālistus no 

Centrālās administrācijas.” 

4. Aizstāt 13., 20.2, 31.8, 31.118. un 31.124. un 33.punktā vārdu “Pašvaldība” (attiecīgā 

locījumā) ar vārdiem “Centrālā administrācija” (attiecīgā locījumā). 

5. Aizstāt 31.115. apakšpunktā vārdu “Pašvaldība” ar vārdiem “Centrālās administrācijas 

speciālisti”.  

6. Lēmums stājas spēkā 2022.gada 1.janvārī. 

 

Domes priekšsēdētājs        Dz.ADLERS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

LĒMUMS Nr.374 

 

Par noteikumu Nr.3/2021 “Iekšējās kontroles sistēmas organizācija un uzraudzības 

kārtība noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas 

finansēšanas  novēršanai” izdošanu 

 

 

IEKŠĒJAIS NORMATĪVAIS AKTS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

LĒMUMS Nr.375 

 

Par Alūksnes novada pašvaldības kultūras iestāžu institucionālās sistēmas pilnveidošanu 

 

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

 

1. Ar 2022. gada 1. jūliju mainīt Alūksnes novada pašvaldības iestādes “Alūksnes Kultūras 

centrs” nosaukumu uz “Alūksnes novada Kultūras centrs”. 

2. Ar 2022. gada 1. jūliju reorganizēt Alūksnes novada pašvaldības iestādi “Alūksnes novada 

Kultūras centrs”, pievienojot tai šādas pagastu pārvalžu un pagastu apvienības pārvaldes 

struktūrvienības: 

2.1.Alsviķu pagasta pārvaldes struktūrvienību “Alsviķu pagasta kultūras nams”; 

2.2.Annas pagasta pārvaldes struktūrvienību “Annas kultūras nams”; 

2.3.Ilzenes pagasta pārvaldes struktūrvienību “Sporta, kultūras, interešu izglītības un 

mūžizglītības centrs “Dailes””; 

2.4.Jaunalūksnes pagasta pārvaldes struktūrvienību “Kolberģa tautas nams”; 

2.5.Jaunannas pagasta pārvaldes struktūrvienību “Jaunannas tautas nams”; 

2.6.Jaunlaicenes pagasta pārvaldes struktūrvienību “Jaunlaicenes tautas nams”; 

2.7.Liepnas pagasta pārvaldes struktūrvienību “Liepnas tautas nams”; 

2.8.Malienas pagasta pārvaldes struktūrvienību “Malienas tautas nams”; 

2.9.Mālupes pagasta pārvaldes struktūrvienību “Mālupes saieta nams”; 

2.10. Mārkalnes pagasta pārvaldes struktūrvienību “Mārkalnes pagasta tautas nams”; 

2.11. Pededzes pagasta pārvaldes struktūrvienību “Pededzes tautas nams”; 

2.12. Veclaicenes un Ziemera pagastu apvienības pārvaldes struktūrvienības “Veclaicenes 

tautas nams” un “Māriņkalna tautas nams”; 

2.13. Zeltiņu pagasta pārvaldes struktūrvienību “Zeltiņu tautas nams”. 

3. Ar 2022. gada 1. jūliju mainīt Alūksnes novada pašvaldības iestādes “Alūksnes pilsētas 

bibliotēka” nosaukumu uz “Alūksnes novada bibliotēka”. 

4. Ar 2022. gada 1. jūliju reorganizēt Alūksnes novada pašvaldības iestādi “Alūksnes novada 

bibliotēka”, pievienojot tai šādas pagastu pārvalžu un pagastu apvienības pārvaldes 

struktūrvienības: 

4.1.Alsviķu pagasta pārvaldes struktūrvienību “Alsviķu bibliotēka”; 

4.2.Annas pagasta pārvaldes struktūrvienību “Annas bibliotēka”; 

4.3.Ilzenes pagasta pārvaldes struktūrvienību “Ilzenes bibliotēka”; 

4.4.Jaunalūksnes pagasta pārvaldes struktūrvienības “Bejas bibliotēka” un “Jaunalūksnes 

bibliotēka”; 
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4.5.Jaunannas pagasta pārvaldes struktūrvienības “Jaunannas bibliotēka” un “Kalncempju 

bibliotēka”; 

4.6.Jaunlaicenes pagasta pārvaldes struktūrvienību “Jaunlaicenes pagasta bibliotēka”; 

4.7.Liepnas pagasta pārvaldes struktūrvienību “Liepnas pagasta bibliotēka”; 

4.8.Malienas pagasta pārvaldes struktūrvienību “Malienas bibliotēka”; 

4.9.Mālupes pagasta pārvaldes struktūrvienību “Mālupes pagasta bibliotēka”; 

4.10. Mārkalnes pagasta pārvaldes struktūrvienību “Mārkalnes pagasta bibliotēka”; 

4.11. Pededzes pagasta pārvaldes struktūrvienību “Pededzes bibliotēka”; 

4.12. Veclaicenes un Ziemera pagastu apvienības pārvaldes struktūrvienības “Veclaicenes 

bibliotēka” un “Māriņkalna bibliotēka”; 

4.13. Zeltiņu pagasta pārvaldes struktūrvienību “Zeltiņu bibliotēka”. 

5. Ar 2022. gada 1. jūliju mainīt nosaukumu Alūksnes novada pašvaldības iestādei “Alūksnes 

muzejs” pret nosaukumu “Alūksnes novada muzejs”. 

6. Ar 2022. gada 1. jūliju reorganizēt Alūksnes novada pašvaldības iestādi “Jaunlaicenes 

muižas muzejs” pievienojot to Alūksnes novada pašvaldības iestādei “Alūksnes novada 

muzejs”. 

7. Ar 2022. gada 1. jūliju reorganizēt Alūksnes novada pašvaldības iestādi “Kalncempju 

pagasta Viktora Ķirpa Ates muzejs”, pievienojot to Alūksnes novada pašvaldības iestādei 

“Alūksnes novada muzejs”. 

8. Noteikt, ka pievienojamās struktūrvienības/iestādes finanšu, mantas, tiesību un saistību 

pārņēmēja ir attiecīgā iestāde, kurai struktūrvienība/iestāde pievienota. 

9. Noteikt pagastu pārvalžu, pagastu apvienības pārvaldes, Alūksnes Kultūras centra, 

Alūksnes pilsētas bibliotēkas, Alūksnes muzeja, Jaunlaicenes muižas muzeja un 

Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzeja vadītājus par atbildīgajām personām 

reorganizācijas procesa īstenošanā. 

 

Domes priekšsēdētājs        Dz.ADLERS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

LĒMUMS Nr.376 

 

Par saistošo noteikumu Nr.31/2021  

“Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības domes 2013. gada 25. jūlija saistošajos 

noteikumos Nr. 18/2013 “Alūksnes novada pašvaldības nolikums”” izdošanu 

 

 Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 1. punktu un 

24.pantu, 

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.31/2021 “Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības 

domes 2013. gada 25. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 18/2013 “Alūksnes novada pašvaldības 

nolikums”” un to paskaidrojuma rakstu. 

 

Domes priekšsēdētājs        Dz.ADLERS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

LĒMUMS Nr.377 

 

Par saistošo noteikumu Nr.32/2021 “Grozījums Alūksnes novada pašvaldības domes 

2016. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 4/2016 “Par pašvaldības stipendiju 

piešķiršanu speciālistu piesaistei Alūksnes novadā” izdošanu 

 

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

 

 Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 32/2021 “Grozījums Alūksnes novada pašvaldības 

domes 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 4/2016 “Par pašvaldības stipendiju 

piešķiršanu speciālistu piesaistei Alūksnes novadā”  un to paskaidrojuma rakstu. 

  

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 
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https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2021/2312/Saistosie_noteikumi_specialistu_piesaiste_grozijumi.docx
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2021/2312/Saistosie_noteikumi_specialistu_piesaiste_grozijumi.docx
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2021/2312/Saistosie_noteikumi_specialistu_piesaiste_grozijumi.docx
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

LĒMUMS Nr.378 

 

Par Alūksnes novada pārstāvi biedrībā “Alūksnes lauku partnerība” 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 1. punktu, 21. panta 

pirmās daļas ievaddaļu un 95. pantu, 

ņemot vērā Alūksnes novada domes 17.12.2009. lēmumu Nr. 418 “Par Alūksnes novada 

pašvaldības iestāšanos biedrībā “Alūksnes lauku partnerība””, 
 

1. Pilnvarot Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieku tautsaimniecības jautājumos 

Druvi TOMSONU pārstāvēt Alūksnes novada pašvaldības intereses biedrībā “Alūksnes 

lauku partnerība”. 
 

2. Atzīt par spēku zaudējušu: 
2.1. Alūksnes novada domes 17.12.2009. lēmuma Nr. 418 “Par Alūksnes novada 

pašvaldības iestāšanos biedrībā “Alūksnes lauku partnerība”” 2. punktu; 

2.2. Alūksnes novada domes 22.02.2018. lēmumu Nr. 49 “Par Alūksnes novada 

pašvaldības pārstāvi biedrībā “Alūksnes lauku partnerība”. 
 

Domes priekšsēdētājs        Dz.ADLERS 
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Satur ierobežotas pieejamības informāciju – personas kodu 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

LĒMUMS Nr.379 

 

Par izmaiņām Apstādījumu aizsardzības komisijas sastāvā 

 

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

“Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 6. panta otro daļu, 7. panta 

sestās daļas 2. punktu, 8.1 panta piekto daļu, 

ņemot vērā Ineses RANDAS 08.12.2021. iesniegumu, reģistrēts Alūksnes novada 

pašvaldībā 08.12.2021. ar Nr. ANP/1-23/21/1177, 

 

1. Iecelt Inesi RANDU, personas kods [..], Alūksnes novada pašvaldības Apstādījumu 

aizsardzības komisijas locekles amatā ar 2022. gada 3. janvāri. 

2. Atļaut I.RANDAI savienot Alūksnes novada pašvaldības zemes ierīkotājas, Alūksnes 

novada pašvaldības Zemes lietu komisijas priekšsēdētāja vietnieces un Alūksnes novada 

pašvaldības Apstādījumu aizsardzības komisijas locekles amatus. 
 

Domes priekšsēdētājs        Dz.ADLERS 
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Satur ierobežotas pieejamības informāciju – personas kodu 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

LĒMUMS Nr.380 

 

Par izmaiņām Dzīvokļu komisijas sastāvā 

 

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

“Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 6. panta otro daļu, 7. panta 

sestās daļas 2. punktu, 8.1 panta piekto daļu, 

ņemot vērā Dzīvokļu komisijas priekšsēdētājas Māras KAULIŅAS 01.12.2021. 

iesniegumu, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 01.12.2021. ar Nr. ANP/1-47/21/4058, 

Annas GAILIŠAS 07.12.2021. iesniegumu, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 

07.12.2021.ar Nr. ANP/1-23/21/1173, 

 

1. Atbrīvot Māru KAULIŅU no Alūksnes novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas 

priekšsēdētājas amata, nosakot pēdējo amata pildīšanas dienu 2021. gada 30. decembri. 

2. Iecelt Annu GAILIŠU, personas kods [..], Alūksnes novada pašvaldības Dzīvokļu 

komisijas locekles amatā ar 2022. gada 3. janvāri. 

3. Atļaut A.GAILIŠAI savienot SIA “ALŪKSNES NAMI” biroja administratores un 

Alūksnes novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas locekles amatus. 

 

Domes priekšsēdētājs        Dz.ADLERS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

LĒMUMS Nr.381 

 

Par Strautiņu pamatskolas nolikuma apstiprināšanu 

 

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

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

 

1. Apstiprināt Strautiņu pamatskolas nolikumu (pielikumā uz 5 lapām). 

2. Lēmums stājas spēkā ar 2022. gada 1. janvāri. 

 

Domes priekšsēdētājs        Dz.ADLERS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

LĒMUMS Nr.382 

 

Par specializētā autotransporta pakalpojuma maksas noteikšanu 

 

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

apakšpunktu un Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52. panta pirmās daļas 9. punktu, 

1. Apstiprināt maksu par Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes sniegto sociālo 

pakalpojumu – Specializētā autotransporta pakalpojums – 1,57 euro par katru 

pārvadājamo kilometru (maksa netiek aplikta ar pievienotās vērtības nodokli). 

2. Ar šī lēmuma spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Alūksnes novada domes 2013. gada 

23. maija lēmums Nr. 246 “Par specializētā autotransporta pakalpojuma maksas 

noteikšanu”. 

3. Lēmums stājas spēka 01.01.2022. 

Domes priekšsēdētājs        Dz.ADLERS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

LĒMUMS Nr.383 

 

Par izsoles dalībnieka reģistrācijas maksu 

 

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

apakšpunktu un Ministru kabineta 01.02.2011. noteikumiem Nr. 109 “Kārtība, kādā atsavināma 

publiskas personas manta” 38. punktu, 

 

1. Noteikt izsoles dalībnieka reģistrācijas maksu 30 EUR (trīsdesmit euro) apmērā. 

2. Izsoles dalībnieka reģistrācijas maksa ieskaitāma Alūksnes novada pašvaldības budžetā. 

 

Domes priekšsēdētājs        Dz.ADLERS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

LĒMUMS Nr.384 

 

Par Alūksnes novada domes 26.08.2021. lēmuma Nr. 253 atcelšanu 

 

Izskatot Zeltiņu pagasta pārvaldes 25.11.2021. iesniegumu Nr. ZPP/1.5/21/44 “Par 

lēmuma atcelšanu”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 25.11.2021. ar Nr. ANP/1-

42/21/3968, 

 

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

 

Atcelt Alūksnes novada domes 26.08.2021. lēmumu Nr. 253 “Par autobusa iegādi 

Zeltiņu pagasta skolēnu pārvadājumiem”. 

 

Domes priekšsēdētājs        Dz.ADLERS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

LĒMUMS Nr.385 

 

Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem  

Siguldas un Pumpura ielas, Alūksnē, Alūksnes novadā pārbūves līdzfinansējumam 

 

 Ņemot vērā Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. aktualizētā Investīciju 

plāna 2015.-2021. gadam, kas apstiprināts ar Alūksnes novada domes 23.09.2021. lēmumu 

Nr. 277, 23.12. punktu, Ministru kabineta 2021. gada 7. decembra rīkojumu Nr. 922 “Par 

finansējuma piešķiršanu Alūksnes novada domei”,  

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

pirmās 2. 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. Nodrošināt Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējumu Siguldas un Pumpura ielas, 

Alūksnē, Alūksnes novadā pārbūves īstenošanai 117 465 EUR (viens simts septiņpadsmit 

tūkstoši četri simti sešdesmit piecu euro) apmērā. 

2. Izdalīt no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem finansējumu 117 465 EUR (viens 

simts septiņpadsmit tūkstoši četri simti sešdesmit piecu euro) apmērā. 

3. Finansējumu attiecināt uz 045156 uzskaites dimensijas kodu – Investīciju projekts 

sadarbībā ar Aizsardzības ministriju “Siguldas un Pumpura ielas, Alūksnē, Alūksnes 

novadā pārbūve”. 

4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu. 

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

LĒMUMS Nr.386 

 

Par ar papildu atlīdzību saistīto pasākumu ierobežojumiem 2022. gadā 

 

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

pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3. panta ceturtās daļas 

8. punktu, Alūksnes novada domes 28.11.2013. noteikumu Nr. 3/2013 “Par atlīdzību Alūksnes 

novada pašvaldībā” 1.4., 1.6. punktu, 

 

Noteikt Alūksnes novada domes 28.11.2013. noteikumu Nr. 3/2013 “Par atlīdzību Alūksnes 

novada pašvaldībā” 9.4. punktā paredzēto sociālo garantiju ierobežojumu 2022. budžeta gadā 

šādā apmērā:  

2022. gadā izmaksāt pabalstu reizi kalendāra gadā, aizejot  ikgadējā apmaksātajā 

atvaļinājumā, ņemot vērā darba ieguldījuma un tā rezultātu novērtējumu 2021. gadā: 

-ja vērtēšanā iegūts A līmenis – 20% apmērā no mēnešalgas; 

-ja vērtēšanā iegūts B līmenis – 16% apmērā no mēnešalgas; 

-ja vērtēšanā iegūts C līmenis – 12% apmērā no mēnešalgas.  

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 

3. panta ceturtās daļas 8. punktu atvaļinājuma pabalsts netiek pārcelts uz nākamo kalendāra 

gadu un izbeidzot darba tiesiskās attiecības tas netiek atlīdzināts. 

 

Domes priekšsēdētājs        Dz.ADLERS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

LĒMUMS Nr.387 

 

Par grozījumiem Alūksnes novada domes 28.11.2013. noteikumos Nr. 3/2013 

“Par atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā” 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 5. panta sesto daļu, 21. panta pirmās daļas 

13. punktu, 41. panta pirmās daļas 2. punktu, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un 

darbinieku atlīdzības likuma 4. panta otro daļu, 5. panta otro daļu, 

Izdarīt Alūksnes novada domes 28.11.2013. noteikumos Nr. 3/2013 “Par atlīdzību 

Alūksnes novada pašvaldībā” šādus grozījumus: 

1. Aizstāt 2.2. punktā skaitli un vārdus “2,183 (divi veseli 183 tūkstošdaļas)” ar 

skaitli un vārdiem “2,115 (divi veseli 115 tūkstošdaļas)”. 

 

2. Aizstāt 3.1. punktā skaitli un vārdus “0,978 (nulle vesels 978  tūkstošdaļas)” ar 

skaitli un vārdiem “0,952 (nulle vesels 952 tūkstošdaļas)”. 

 

3. Aizstāt 4.1.1.1. punktā skaitli un vārdus “1,14 (viens vesels 14 simtdaļas)” ar 

skaitli un vārdiem “1,109 (viens vesels 109 tūkstošdaļas)”. 

 

4. Aizstāt 4.1.1.2. punktā skaitli un vārdus “0,815 (nulle vesels 815 tūkstošdaļas)” 

ar skaitli un vārdiem “0,793 (nulle vesels 793 tūkstošdaļas)”. 

 

5. Aizstāt 4.1.2.1. punktā skaitli un vārdus “0,815 (nulle vesels 815 tūkstošdaļas)” 

ar skaitli un vārdiem “ 0,793 (nulle vesels 793 tūkstošdaļas)”. 

 

6. Aizstāt 4.2. punktā skaitli un vārdus “1,14 (viens vesels 14 simtdaļas)” ar skaitli 

un vārdiem “1,109 (viens vesels 109 tūkstošdaļas)”. 

 

7. Aizstāt  4.3. punktā skaitli un vārdus “0,815 (nulle vesels 815 tūkstošdaļas)” ar 

skaitli un vārdiem “0,793 (nulle vesels 793 tūkstošdaļas)”. 

 

Lēmums stājas spēkā 2022. gada 1. janvārī. 

Domes priekšsēdētājs        Dz.ADLERS 
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Lēmums satur ierobežotas pieejamības informāciju 

 

 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 

Reģistrācijas numurs 90000018622 

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

www.aluksne.lv 

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

Alūksnē 

2021. gada 23. decembrī                          sēdes protokols Nr.20, 29.p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

LĒMUMS Nr.388 

 

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

vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā” 

 

Izskatot Alūksnes muzeja 06.12.2021. iesniegumu Nr. MUZ/1-9/21/37 “Par amata 

vietām un atlīdzību”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 06.12.2021. ar Nr. ANP/1-

42/21/4104, Annas pagasta pārvaldes 06.12.2021. iesniegumu Nr. ASPP/1-5/21/47 “Par amatu 

sarakstu Annas pagasta pārvaldē”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 06.12.2021. ar 

Nr. ANP/1-42/21/4114, Alsviķu pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” 07.12.2021. 

iesniegumu Nr. APIIS/1-6/21/24 “Par izmaiņām amatu vienību sarakstā”, kas reģistrēts 

Alūksnes novada pašvaldībā 07.12.2021. ar Nr. ANP/1-42/21/4147, Alūksnes novada 

pašvaldības izpilddirektora 07.12.2021. iesniegumu “Par izmaiņām amata vietās un atlīdzībā”, 

kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 07.12.2021. ar Nr. ANP/1-47/12/4144, Strautiņu 

pamatskolas 08.12.2021. iesniegumu Nr. SPKS/1-11/21/49 “Par izmaiņām amata vienību 

sarakstā”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 08.12.2021. ar Nr. ANP/1-42/21/4158,  

Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskolas 10.12.2021. iesniegumu Nr. AGLP/1.11/21/70 “Par 

darbinieku štata vietu pārskatīšanu”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 10.12.2021. ar 

Nr. ANP/1-42/21/4220, Ziemera pagasta pārvaldes 10.12.2021. iesniegumu Nr. ZIPP/1-

5/21/72 “Par izmaiņām Alūksnes novada pašvaldības darbinieku amatu sarakstā”, kas reģistrēts 

Alūksnes novada pašvaldībā 10.12.2021. ar Nr. ANP/1-42/21/4207, Alūksnes pilsētas 

bibliotēkas 14.12.2021. iesniegumu Nr.BIBL/1.11/21/9 “Par izmaiņām amatu sarakstā”, kas 

reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 14.12.2021. ar Nr.ANP/1-42/21/4253, un pārskatot 

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 03.11.2021. iesniegumu Nr. AVG/1-14/21/79, kas 

reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 04.11.2021. ar Nr. ANP/1-42/21/3749, 

ņemot vērā Ministru kabineta 2021.gada 21.decembra noteikumus Nr. 865 “Noteikumi 

par valsts atbalstu pašvaldībām atlīdzības palielināšanai aprūpētājiem ilgstošas sociālās aprūpes 

un sociālās rehabilitācijas institūcijās”, Ministru kabineta 2021.gada 21.decembra noteikumus 

Nr.886 “Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 18.decembra noteikumos Nr.851 “Noteikumi 

par zemāko mēnešalgu un speciālo piemaksu veselības aprūpes jomā nodarbinātajiem” un ar to 

saistīto Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādes “Pienenīte” 22.12.2021. iesniegumu 

Nr. PIIP/1-4/21/21 “Par amata saimes un amatalgas grupas maiņu”, kas reģistrēts Alūksnes 

novada pašvaldībā 22.12.2021. ar Nr. ANP/1-42/21/4366, Alūksnes pirmsskolas izglītības 

iestādes “Cālis” 22.12.2021. iesniegumu Nr. PIIC/1-6/21/42 “Par darba slodzi”, kas reģistrēts 

Alūksnes novada pašvaldībā 22.12.2021. ar Nr.ANP1-42/21/4379, Malienas pirmsskolas 

izglītības iestādes “Mazputniņš” 22.12.2021. iesniegumu Nr. MPIIM/1-6/21/26 “Par amata 
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nosaukuma maiņu un mēnešalgas noteikšanu”, kas reģistrēta Alūksnes novada pašvaldībā 

22.12.2021. ar Nr. ANP/1-42/21/4377, Alūksnes novada vidusskolas 22.12.2021. iesniegumu 

Nr. ANV/5-01/21/95 “Par grozījumiem amatu sarakstā”, kas reģistrēts Alūksnes novada 

pašvaldībā 22.12.2021. ar Nr. ANP/1-42/21/4381, Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 

22.12.2021. iesniegumu Nr. AVG/1-14/21/94, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 

22.12.2021. ar Nr. ANP/1-42/21/4386, Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes 22.12.2021. 

iesniegumu Nr. SLP/1-7/21/1032 “Par amata vietām un darba slodzēm”, kas reģistrēts Alūksnes 

novada pašvaldībā 22.12.2021. ar Nr. ANP/1-42/21/4376, Ziemeru pamatskolas 22.12.2021. 

iesniegumu Nr. ZIPSK/1-12/21/59 “Par izmaiņām Ziemeru pamatskolas darbinieku amatu 

sarakstā”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 22.12.2021. ar Nr. ANP/1-42/21/4380, 

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 2022.gada 1.janvāri: 

1.1. Alūksnes muzejam (24.pielikums): 

1.1.1. 1.pozīcijas amata vienībai – direktors, amatalgas un mēnešalgas likmi “[..]” 

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

1.1.2. likvidēt 2.pozīcijas amata vienību – direktora vietnieks, 

1.1.3. 3.pozīcijas amata vienībai – krājuma glabātājs, amatalgas un mēnešalgas likmi 

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

1.1.4. 4.pozīcijas amata vienībai – izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem 

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

mēnešalgas likmi “[..]”, 

1.1.5. 5.pozīcijas amata vienībai – uzskaites sistēmu speciālists, amatalgas un 

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

1.1.6. 6.pozīcijas amata vienībai – vēsturnieks, amatalgas un mēnešalgas likmi “[..]” 

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

1.1.7. likvidēt 7.pozīcijas amata vienību – ekspozīciju un izstāžu kurators, 

1.1.8. 8.pozīcijas amata vienībai – klientu apkalpošanas speciālists, svītrot vārdu 

iekavās “(sezonas)”, noteikt 2.kategoriju, amatalgas un mēnešalgas likmi “[..]” 

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

1.2. Annas pagasta pārvaldei (7.pielikums) 7.pozīcijas amata vienībai – kurinātājs, darba 

slodzi “4” aizstāt ar darba slodzi “2”, mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar mēnešalgas 

likmi “[..]”; 

1.3. Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādei “Saulīte” (31.pielikums): 

1.3.1. likvidēt 3.pozīcijas amata vienību – auklis, 

1.3.2. 5.pozīcijas amata vienībai – veļas mazgātājs, darba slodzi “0,4” aizstāt ar darba 

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

1.3.3. likvidēt 6.pozīcijas amata vienību – virtuves darbinieks; 

1.4. Centrālajai administrācijai (1.pielikums): 

1.4.1. 30.pozīcijas amata vienībai – klientu apkalpošanas speciālists, amatalgas un 

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

1.4.2. 43.pozīcijas amata vienībai – Plānošanas un attīstības nodaļas vadītājs, 

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

“[..]”, 

1.4.3. likvidēt 44.pozīcijas amatu – projektu vadītājs, 

1.4.4. 45.pozīcijas amatu vienībai – projektu vadītājs, amatalgas un mēnešalgas likmi 

“[..]” aizstāt ar amatalgas un mēnešalgas likmi “[..]”, 
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1.4.5. 46.pozīcijas amatu vienībai – projektu vadītājs, amatalgas un mēnešalgas likmi 

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

1.4.6. 50.pozīcijas amatu vienībai – uzņēmējdarbības atbalsta speciālists, amatalgas un 

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

1.4.7. 51.pozīcijas amata vienību – teritorijas plānotājs, pārcelt uz Īpašumu nodaļu kā 

56.1 pozīciju, 

1.4.8. 53.pozīcijas amata vienībai – kartogrāfs, amatalgas un mēnešalgas likmi “[..]” 

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

1.4.9. 54.pozīcijas amata vienībai – zemes ierīkotājs, amatalgas un mēnešalgas likmi 

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

1.4.10. 59.pozīcijas amata vienībai – sporta darba organizators, amatalgas un 

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

1.5. Būvvaldei (5.pielikums) 1.pozīcijas amata vienībai – būvvaldes vadītājs – arhitekts, 

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

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

1.6.1. 15.pozīcijas amata vienībai – aprūpētājs, amatalgas likmi “[..]” aizstāt ar 

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

1.6.2. 29.pozīcijas amata vienībai – aprūpētājs, amatalgas likmi “[..]” aizstāt ar 

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

1.6.3. 11.pozīcijas amata vienībai – medicīnas māsa,  (apakšsaimi), līmeni  “5./5.2./III” 

aizstāt ar amata saimi, (apakšsaimi), līmeni “5./5.1./IA”, amatalgas grupu “7” 

aizstāt ar amatalgas grupu “8”, amatalgas un mēnešalgas  likmi “[..]” aizstāt ar 

amatalgas likmi “[..]”,  

1.6.4.  12.pozīcijas amata vienībai – medicīnas māsa, (apakšsaimi), līmeni  “5./5.2./III” 

aizstāt ar amata saimi, (apakšsaimi), līmeni “5./5.1./IA”, amatalgas grupu “7” 

aizstāt ar amatalgas grupu “8”, amatalgas un mēnešalgas  likmi “[..]” aizstāt ar 

amatalgas likmi “[..]”,  

1.6.5. 26. un 27.pozīcijas amata vienībām – medicīnas māsa, (apakšsaimi), līmeni  

“5./5.2./III” aizstāt ar amata saimi, (apakšsaimi), līmeni “5./5.1./IA”, amatalgas 

grupu “7” aizstāt ar amatalgas grupu “8”, kategoriju “2” aizstāt ar kategoriju “3”, 

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

1.7. Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskolai (40.pielikums): 

1.7.1. 1.pozīcijas amata vienībai – saimniecības pārzinis, darba slodzi “0,8” aizstāt ar 

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

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

1.7.2. 7.pozīcijas amata vienībai – apkures/krāšņu kurinātājs, darba slodzi “4,35” 

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

“[..]”; 

1.8. Veclaicenes un Ziemera pagastu apvienības pārvaldei (51.pielikums): 

1.8.1. 14.pozīcijas amata vienībai – Ziemera sieviešu kora “Elisa” vadītājs,  darba 

slodzi “0,25” aizstāt ar darba slodzi “0,2”, mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar 

mēnešalgas likmi “[..]”, 

1.8.2. 18.pozīcijas amata vienībai – Veclaicenes senioru ansambļa vadītājs, darba 

slodzi “0,15” aizstāt ar darba slodzi “0,1”, mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar 

mēnešalgas likmi “[..]”, 

1.8.3. 19.pozīcijas amata vienībai – Veclaicenes vīru vokālā ansambļa vadītājs, darba 

slodzi “0,15” aizstāt ar darba slodzi “0,1”, mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar 

mēnešalgas likmi “[..]”; 

1.9. Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijai (36.pielikums)  

1.9.1. anulēt Alūksnes novada domes anulēt Alūksnes novada domes 25.11.2021. 

lēmuma Nr.316 “Par grozījumiem Alūksnes novada domes 28.12.2020. lēmumā 

Nr.342 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā” 2.3.punktu, 
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1.9.2. 4.pozīcijas amata vienībai – skolas māsa, amata saimi, (apakšsaimi), līmeni  

“5./5.2./III” aizstāt ar amata saimi, (apakšsaimi), līmeni “5./5.1./IA”, amatalgas 

grupu “7” aizstāt ar amatalgas grupu “8”, amatalgas likmi “[..]” aizstāt ar 

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

1.10.  Ilzenes pagasta pārvaldei (8.pielikums) 7.pozīcijas amata vienībai – ambulatorā 

dienesta ārsta palīgs, amatalgas likmi “[..]” aizstāt ar amatalgas likmi “[..]”, 

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

1.11.  Kalncempju pagasta pārvaldei (12.pielikums) 6.pozīcijas amata vienībai – ārsta 

palīgs (feldšeris),  amatalgas likmi “[..]” aizstāt ar amatalgas likmi “[..]”, mēnešalgas 

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

1.12. Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādei “Pienenīte” (28.pielikums) 2.pozīcijas 

amata vienībai – pirmsskolas skolas māsa, amata saimi, (apakšsaimi), līmeni  

“5./5.2./III” aizstāt ar amata saimi, (apakšsaimi), līmeni “5./5.1./IA”, amatalgas 

grupu “7” aizstāt ar amatalgas grupu “8”, amatalgas likmi “[..]” aizstāt ar amatalgas 

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

1.13. Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādei “Sprīdītis” (29.pielikums) 2.pozīcijas amata 

vienībai – ārsta palīgs, amatalgas un mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar amatalgas un 

mēnešalgas likmi “[..]”; 

1.14. Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādei “Cālis” (30.pielikums) – 1.pozīcijas amata 

vienībai – pirmsskolas iestāžu māsa, amata nosaukumu “pirmsskolas iestāžu māsa” 

aizstāt ar amata nosaukumu “ārsta palīgs (feldšeris)”,  amata saimi, (apakšsaimi), 

līmeni  “5./5.2./III” aizstāt ar amata saimi, (apakšsaimi), līmeni “5./5.1./IA”, 

profesijas klasifikatora kodu “2221 34” aizstāt ar profesijas klasifikatora kodu “2240 

01” amatalgas grupu “7” aizstāt ar amatalgas grupu “8”, amatalgas likmi “[..]” aizstāt 

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

1.15. Malienas pirmsskolas izglītības iestādei “Mazputniņš” (33.pielikums) 1.pozīcijas 

amata vienībai – pirmsskolas iestāžu māsa, amata nosaukumu “pirmsskolas iestāžu 

māsa” aizstāt ar amata nosaukumu “ārsta palīgs (feldšeris)”,  amata saimi, 

(apakšsaimi), līmeni  “5./5.2./III” aizstāt ar amata saimi, (apakšsaimi), līmeni 

“5./5.1./IA”, profesijas klasifikatora kodu “2221 34” aizstāt ar profesijas 

klasifikatora kodu “2240 01” amatalgas grupu “7” aizstāt ar amatalgas grupu “8”, 

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

ar mēnešalgas likmi “[..]”, svītrot tekstu iekavās (summētais darba laiks); 

1.16. Alūksnes pilsētas sākumskolai (34.pielikums) 3.pozīcijas amata vienībai – ārsta 

palīgs (feldšeris), amatalgas likmi “[..]” aizstāt ar amatalgas likmi “[..]”, mēnešalgas 

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

1.17. Alūksnes novada vidusskolai (35.pielikums) 6.pozīcijas amata vienībai – medicīnas 

māsa, amata saimi, (apakšsaimi), līmeni  “5./5.2./III” aizstāt ar amata saimi, 

(apakšsaimi), līmeni “5./5.1./IA”, amatalgas grupu “7” aizstāt ar amatalgas grupu 

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

aizstāt ar mēnešalgas likmi “[..]”; 

1.18. Ziemeru pamatskolai (43.pielikums) likvidēt 6.pozīcijas amata vienību - medicīnas 

māsa; 

2. Ar 2022.gada 1.februāri: 

2.1. Strautiņu pamatskolai (37.pielikums): 

2.1.1. 7.pozīcijas amata vienībai – apkures krāšņu kurinātājs, darba slodzi “3” aizstāt 

ar darba slodzi “2”, mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar mēnešalgas likmi “[..]”, 

2.1.2. likvidēt 9.pozīcijas amata vienību – pavāra palīgs, 

2.1.3. 12.pozīcijas amata vienībai – apkures krāšņu kurinātājs, darba slodzi “3” 

aizstāt ar darba slodzi “2”, mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar mēnešalgas likmi 

“[..]”, 

2.1.4. likvidēt 13.pozīcijas amata vienību – apkopējs; 
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2.2. Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijai (36.pielikums): 

2.2.1. 7.pozīcijas amata vienībai – laborants (fizika, ķīmija), papildināt ar vārdu 

iekavās “bioloģija”, darba slodzi “1,5” aizstāt ar darba slodzi “1,75”, 

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

2.2.2. likvidēt 9.pozīcijas amata vienību – kopētājs – laborants (bioloģija); 

2.3. Centrālajai administrācijai (1.pielikums) 56.1 pozīcijai – teritorijas plānotājs, amatalgas 

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

2.4. Alūksnes pilsētas bibliotēkai (23.pielikums): 

2.4.1. 10.pozīcijas amata vienībai – apkopējs, darba slodzi “1,15” aizstāt ar darba 

slodzi “0,7”, mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar mēnešalgas likmi “[..]”, 

2.4.2. 11.pozīcijas amata vienībai – saimniecības pārzinis, darba slodzi “0,4” aizstāt 

ar darba slodzi “0,2”, mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar mēnešalgas likmi “[..]”. 

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 
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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 23. decembrī                          sēdes protokols Nr.20, 30.p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

LĒMUMS Nr.389 

 

Par saistošo noteikumu Nr.33/2021 

“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.33/2021 “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 
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https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2021/2312/Saistosie_noteikumi_budzeta_grozijumi.pdf
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2021/2312/Saistosie_noteikumi_budzeta_grozijumi.pdf
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2021/2312/Saistosie_noteikumi_budzeta_grozijumi.pdf
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

LĒMUMS Nr.390 

 

Par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar Arturu UPĪTI 

 

 Izskatot Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes vadītāja Artura UPĪŠA iesniegumu 

par atbrīvošanu no Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes vadītāja amata, reģistrēts Alūksnes 

novada pašvaldībā 2021. gada 17. decembrī ar Nr. ANP/1-42/21/4308, 

 

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

likuma 100. panta ceturto daļu, 

 

Atbrīvot 2022. gada 14. janvārī Arturu UPĪTI no Alūksnes novada Sociālo lietu 

pārvaldes vadītāja amata. 

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS  
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

LĒMUMS Nr.391 

 

Par izmaiņām Medību koordinācijas komisijas sastāvā 

 

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

 

ņemot vērā Artura UPĪŠA 17.12.2021. iesniegumu, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 

17.12.2021. ar Nr. ANP/1-47/21/4308,  

 

Atbrīvot Arturu UPĪTI no amata Alūksnes novada pašvaldības Medību koordinācijas 

komisijā, nosakot pēdējo amata pienākumu pildīšanas dienu 2022.gada 14.janvāri. 

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS  
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

LĒMUMS Nr.392 

 

Par lokālplānojuma, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015.-

2027.gadam, izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Putni” (kadastra numurs 3696 

008 0051), Ziemera pagastā, Alūksnes novadā, un darba uzdevuma un lokālplānojuma 

teritorijas apstiprināšanu 

 

Alūksnes novada pašvaldībā 2021. gada 6. decembrī un 2021.gada 17.decembrī saņemti 

sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Alūksnes putnu ferma” (turpmāk – Ierosinātājs), 

reģistrācijas numurs 43203003333, juridiskā adrese “Putni”, Ziemera pagasts, Alūksnes 

novads, LV-4301, iesniegumi (reģistrēti ar Nr. ANP/1-40/21/4124 un ANP/1-40/21/4319) ar 

lūgumu uzsākt lokālplānojuma izstrādi Ierosinātājam piederošā nekustamajā īpašumā “Putni” 

(kadastra numurs 3696 008 0051), Ziemera pagastā, Alūksnes novadā, ar mērķi mainīt 

teritorijas funkcionālo zonējumu. 

Izskatot saņemto iesniegumu un izvērtējot spēkā esošos Alūksnes novada attīstības 

plānošanas dokumentus un normatīvos aktus, konstatēts: 

saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības 2015. gada 27. augusta saistošajiem 

noteikumiem Nr. 14/2015 “Alūksnes novada teritorijas plānojums 2015.-2027. gadam, 

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” (turpmāk – Teritorijas 

plānojums), zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 3696 008 0177 un 3696 008 0051 

atrodas Mežu teritorijas (M), Lauksaimniecības teritorijas (L) un Rūpnieciskās apbūves 

teritorijas (R) funkcionālajās zonās. Lokālplānojuma izstrādes priekšlikums paredz visai 

teritorijai noteikt Rūpnieciskās apbūves teritoriju, precizējot teritorijas izmantošanas veidus un 

apbūves noteikumus,  

ņemot vērā to, ka lokālplānojuma teritorijā jau noris intensīva uzņēmējdarbība un, lai 

arī turpmāk nodrošinātu Ierosinātāja saimnieciskās darbības attīstību, 

Alūksnes novada pašvaldības Zemes lietu komisijas 2021.gada 16.decembra lēmumu 

Nr.ZK/1-8.11/21/319 (sēdes protokols Nr.26, 20.punkts), ar ko nolemts apvienot vienā zemes 

vienībā nekustamā īpašuma “Putni”, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā (kadastra numurs 3696 

008 0051) sastāvā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 3696 008 0051 un 

3696 008 0177, 

pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 13. panta trešo daļu, 23. panta 

ceturto daļu un 24. pantu, Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 

“Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 75., 76. un 

132.punktu, kā arī  saskaņā ar Teritorijas plānojumu, 

 

1. Uzsākt lokālplānojuma izstrādi nekustamā īpašuma “Putni” (kadastra numurs 

3696 008 0051), Ziemera pagastā, Alūksnes novadā, zemes vienībā (kas tiks 
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izveidota, apvienojot zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 3696 008 0051 un 

3696 008 0177).  

2. Apstiprināt darba uzdevumu lokālplānojuma izstrādei un noteikt lokālplānojuma 

teritorijas robežu atbilstoši darba uzdevumā noteiktajam (1.pielikums). 

3. Slēgt līgumu par lokālplānojuma izstrādi un finansēšanu ar Ierosinātāju 

(2.pielikums). 

4. Paziņojumu par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu publicēt pašvaldības tīmekļa 

vietnē www.aluksne.lv un pašvaldības informatīvajā izdevumā “Alūksnes Novada 

Vēstis”. 

5. Lēmumu par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu ievietot Teritorijas attīstības 

plānošanas informācijas sistēmā un divu nedēļu laikā nosūtīt darba uzdevumā 

minētajām institūcijām. 

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 
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https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2021/2312/Lokalplanojums_Putni_Ziemera_pagasts.docx
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2021/2312/Lokalplanojums_Putni_Ziemera_pagasts.docx
http://www.aluksne.lv/
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

LĒMUMS Nr.393 

 

Par projekta “Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Alūksnes novadā” 

finansēšanu 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. un 10. punktu, 

21. panta pirmās daļas 17., 23. 27. punktu, Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-

2017. aktualizētā Investīciju plāna 2015.-2021.gadam 6.4. punktu, Ministru kabineta 

2015. gada 10. novembra noteikumu Nr. 645 “Darbības programmas “Izaugsme un 

nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās 

teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” un 13.1.3. specifiskā 

atbalsta mērķa “Atveseļošanās pasākumi vides un reģionālās attīstības jomā” 13.1.3.3. 

pasākumu “Teritoriju revitalizācija uzņēmējdarbības veicināšanai pašvaldībās” īstenošanas 

noteikumi” 24.4.2. punktu, 10.12.2021. saņemto uzaicinājumu Nr.39-2-60/7657 iesniegt 

ceturtās atlases kārtas projekta iesniegumu Centrālā finanšu un līgumu aģentūrā,  

 

1. Apstiprināt projekta “Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Alūksnes 

novadā” indikatīvās izmaksas 6 850 000 EUR (seši miljoni astoņi simti piecdesmit 

tūkstoši euro), no kurām Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 

5 000 000 EUR (pieci miljoni euro) un Alūksnes novada pašvaldības 

līdzfinansējums 1 850 000 EUR (viens miljons astoņi simti piecdesmit tūkstoši 

euro). 

2. Līdzfinansējumu nodrošināt no Alūksnes novada pašvaldības 2022. un 2023.gada 

budžeta (aizdevuma) līdzekļiem. 

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

LĒMUMS Nr.394 

 

Par grozījumu Alūksnes novada domes 23.09.2021. lēmumā Nr. 298 

 

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

 

izdarīt grozījumu 2021. gada 23. septembra Alūksnes novada domes lēmumā Nr. 298 

“Par apbūves tiesības pieņemšanu”, aizstājot vārdus “pieņemt par atlīdzību 2% no kadastrālās 

zemes vērtības apbūves tiesības” ar vārdiem “pieņemt šādu nekustamo īpašumu bezatlīdzības 

apbūves tiesības”. 

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

LĒMUMS Nr.395 

 

Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2021. gada 28. janvāra lēmumā Nr. 11 “Par 

Ceļu un ielu fonda vidējā (triju gadu) termiņa plāna 2021. – 2023. gadam 

apstiprināšanu” 

 

 Ņemot vērā 2021. gadā veiktos grozījumus Alūksnes novada pašvaldības 

pamatbudžetā, 

 

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

pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība” 

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

pašvaldības Ceļu un ielu fonda pārvaldīšanas kārtība” (apstiprināti ar Alūksnes novada domes 

29.01.2015. lēmumu Nr. 12 (protokols Nr. 2, 9.punkts)) 10. un 12. punktu, 

  

Apstiprināt grozījumus Ceļu un ielu fonda vidējā (triju gadu) termiņa plānā 2021. – 

2023.gadam un izteikt to redakcijā saskaņā ar šim lēmumam pievienoto pielikumu. 

 

Domes priekšsēdētājs        Dz.ADLERS 
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https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2021/2312/Pielikums_Nr_2_1%20(1).doc


Lēmums satur ierobežotas pieejamības informāciju 
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LĒMUMS Nr.396 

 

ADMINISTRATĪVAIS AKTS, KAS IZSKATĪTS SĒDES SLĒGTAJĀ DAĻĀ 
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