
ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 

Reģistrācijas numurs 90000018622 

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

www.aluksne.lv 

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

Alūksnē 

2021. gada 25. martā       sēdes protokols Nr.5, 2. p. 

ALŪKSNES NOVADA DOMES 

LĒMUMS Nr.62 

Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Jaunie Dienvidi”, Jaunlaicenes 

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 20.07.2020. lēmumu (protokols Nr. 7, 1. p.), 

1. Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu “Jaunie

Dienvidi”, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā, īpašuma kadastra Nr. 3660 002

0385, kas sastāv no zemesgabala 0,1223 ha platībā.

2. Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē.

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

pašvaldības Īpašumu atsavināšanas komisijai.

Domes priekšsēdētājs A.DUKULIS
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ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 

Reģistrācijas numurs 90000018622 

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

www.aluksne.lv 

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

Alūksnē 

2021. gada 25. martā                                                                           sēdes protokols Nr.5, 3. p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.63 

 

Par Alūksnes novada pašvaldībai piederoša zemes starpgabala ar kadastra apzīmējumu 

3660 001 0127, “Stiliņi 1”, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu  

 

 Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta ceturtās daļas 

1. punktu, 5. panta pirmo daļu, 8. panta otro daļu, 11. panta pirmo daļu, 14. panta otro daļu un 

ņemot vērā Tautsaimniecības komitejas 15.03.2021. lēmumu (protokols Nr. 3, 2.p.), 

 

1. Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības īpašumu – neapbūvētu zemes 

starpgabalu ar zemes vienības kadastra apzīmējumu 3660 001 0127, “Stiliņi 1”, 

Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā, kas sastāv no zemesgabala 5,67 ha platībā, 

pārdodot atklātā izsolē noteiktam personu lokam pievienošanai pierobežas īpašumam. 

2. Uzdot nosacītās cenas noteikšanu un atsavināšanu veikt Alūksnes novada pašvaldības 

Īpašumu atsavināšanas komisijai. 

 

Domes priekšsēdētājs                          A.DUKULIS 

  

alu
ks

ne
.lv



   
 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 

Reģistrācijas numurs 90000018622 
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Alūksnē 

2021. gada 25. martā                                                                           sēdes protokols Nr.5, 4. p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.64 

 

Par Alūksnes novada pašvaldībai piederoša zemes starpgabala ar kadastra apzīmējumu 

3656 003 0143, “Mežmalas”, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu  

 

 Izskatot Alūksnes novada pašvaldībai piekritīga zemes starpgabala pierobežnieku 

17.03.2020. un 03.04.2020. iesniegumus par zemes starpgabala atsavināšanu, kas 18.03.2020. 

un 06.04.2020. saņemti Alūksnes novada pašvaldībā un reģistrēti ar Nr. ANP/1-24/20/293 un 

Nr. ANP/1-24/20/348, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

4. panta ceturtās daļas 1. punktu, 5. panta pirmo daļu, 8. panta otro daļu, 11. panta pirmo daļu, 

14. panta otro daļu un ņemot vērā Tautsaimniecības komitejas 15.04.2019. lēmumu (protokols 

Nr. 4, 2.p.), 

 

1. Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības īpašumu – neapbūvētu zemes 

starpgabalu ar zemes vienības kadastra apzīmējumu 3656 003 0143, “Mežmalas”, 

Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā, kas sastāv no zemesgabala 6,55 ha platībā, 

pārdodot atklātā izsolē noteiktam personu lokam pievienošanai pierobežas īpašumam. 

2. Uzdot nosacītās cenas noteikšanu un atsavināšanu veikt Alūksnes novada pašvaldības 

Īpašumu atsavināšanas komisijai. 

 

Domes priekšsēdētājs                            A.DUKULIS 
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Reģistrācijas numurs 90000018622 

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

www.aluksne.lv 
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Alūksnē 

2021. gada 25. martā                                                                           sēdes protokols Nr.5, 5. p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.65 

 

Par Alūksnes novada pašvaldībai piederoša zemes starpgabala ar kadastra apzīmējumu 

3660 002 0187, “Dienvidi 16”, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu  

 

 Izskatot Alūksnes novada pašvaldībai piekritīga zemes starpgabala pierobežnieka 

17.09.2020. iesniegumu par zemes starpgabala atsavināšanu, kas 17.09.2020. saņemts Alūksnes 

novada pašvaldībā un reģistrēts ar Nr. ANP/1-24/20/839, pamatojoties uz Publiskas personas 

mantas atsavināšanas likuma 4. panta ceturtās daļas 1. punktu, 5. panta pirmo daļu, 8. panta 

otro daļu, 11. panta pirmo daļu, 14. panta otro daļu un ņemot vērā Tautsaimniecības komitejas 

20.04.2020. lēmumu (protokols Nr. 4, 1. p.), 

 

1. Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības īpašumu – neapbūvētu zemes 

starpgabalu ar zemes vienības kadastra apzīmējumu 3660 002 0187, “Dienvidi 16”, 

Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā, kas sastāv no zemesgabala 2,01 ha platībā, 

pārdodot atklātā izsolē noteiktam personu lokam pievienošanai pierobežas īpašumam. 

2. Uzdot nosacītās cenas noteikšanu un atsavināšanu veikt Alūksnes novada pašvaldības 

Īpašumu atsavināšanas komisijai. 

 

Domes priekšsēdētājs                 A.DUKULIS 
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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 25. martā                                                                           sēdes protokols Nr.5, 6. p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.66 

 

Par Alūksnes novada pašvaldībai piederoša zemes starpgabala ar kadastra apzīmējumu 

3656 003 0150, “Rāznas”, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu  

 

 Izskatot Alūksnes novada pašvaldībai piekritīga zemes starpgabala pierobežnieka 

14.09.2020. iesniegumu par zemes starpgabala atsavināšanu, kas 14.09.2020. saņemts Alūksnes 

novada pašvaldībā un reģistrēts ar Nr. ANP/1-40/20/3263, pamatojoties uz Publiskas personas 

mantas atsavināšanas likuma 4. panta ceturtās daļas 1. punktu, 5. panta pirmo daļu, 8. panta 

otro daļu, 11. panta pirmo daļu, 14. panta otro daļu un ņemot vērā Tautsaimniecības komitejas 

15.04.2019. lēmumu (protokols Nr. 4, 2.p.), 

 

1. Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības īpašumu – neapbūvētu zemes 

starpgabalu ar zemes vienības kadastra apzīmējumu 3656 003 0150, “Rāznas”, 

Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā, kas sastāv no zemesgabala 5,08 ha platībā, 

pārdodot atklātā izsolē noteiktam personu lokam pievienošanai pierobežas īpašumam. 

2. Uzdot nosacītās cenas noteikšanu un atsavināšanu veikt Alūksnes novada pašvaldības 

Īpašumu atsavināšanas komisijai. 

 

Domes priekšsēdētājs                 A.DUKULIS 
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Satur ierobežotas pieejamības informāciju 

(vārds, uzvārds, personas kods, ziņas par nekustamo īpašumu) 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.67 

 

Par atmežošanas atļauju lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanai mežā 

īpašumā [..], Alūksnes novadā 

Izskatot [..], personas kods [..], iesniegumu, reģistrētu Alūksnes novada pašvaldībā 

21.01.2021. ar Nr. ANP/1-24/21/70, par atļauju lauksaimniecībā izmantojamās zemes 

ierīkošanai mežā nekustamā īpašuma [..], Alūksnes novads, sastāvā esošā zemes vienībā ar 

kadastra apzīmējumu [..], tiek konstatēts, ka: 

1. Saskaņā ar [..] zemesgrāmatas nodalījumu [..] ir nekustamā īpašuma [..], Alūksnes 

novadā, īpašnieks. 

2. Saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 5. marta noteikumiem Nr. 118 “Kārtība, 

kādā lauksaimniecībā izmantojamo zemi ierīko mežā, kā arī izsniedz atļauju tās 

ierīkošanai” ir saņemti atzinumi no Valsts vides dienesta Vidzemes reģionālās vides 

pārvaldes (12.02.2021. Nr. 2.3/683/VI/2021), Valsts meža dienesta 

Ziemeļaustrumu virsmežniecības (08.02.2021. Nr. VM8.5-3/45) un Dabas 

aizsardzības pārvaldes (12.02.2021. Nr. 3.13/847/2021-N) par to, ka minētajām 

iestādēm nav iebildumu plānotajai meža zemes atmežošanai. 

3. Saskaņā ar Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumu Nr. 889 

“Noteikumi par atmežošanas kompensācijas noteikšanas kritērijiem, aprēķināšanas 

un atlīdzināšanas kārtība” 4. un 12.2. punktu atmežošanas izraisīto oglekļa dioksīda 

piesaistes potenciāla samazināšanos paredzēts kompensēt ar mežaudzi, kura ir 

ieaudzēta nekustamajā īpašumā [..], Alūksnes novadā, sastāvā esošā zemes vienībā 

ar kadastra apzīmējumu [..]. 

4. Saskaņā ar Valsts meža dienesta Ziemeļaustrumu virsmežniecības vēstuli 

(25.02.2021. Nr. VM8.5-3/70) “Par atmežošanas kompensācijas aprēķinu [..] 

kopējais kompensācijas apmērs ir 41,26 EUR (četrdesmit viens euro 26 centi). 

Alūksnes novada pašvaldībā ir saņemts maksājuma uzdevums par 06.03.2021. 

apmaksāto atmežošanas kompensāciju. 

5. Saskaņā ar Alūksnes novada domes 27.08.2015. saistošo noteikumu Nr. 14/2015 

“Alūksnes novada teritorijas plānojums 2015.-2027. gadam, Teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumi” 272. punktu, meža zemes atmežošana atļauta 

lauksaimniecības zemes ierīkošanai. 

 

Pamatojoties uz Meža likuma 41. panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2013. gada 
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5. marta noteikumu Nr. 118 “Kārtība, kādā lauksaimniecībā izmantojamo zemi ierīko mežā, kā 

arī izsniedz atļauju tās ierīkošanai” 7. un 14. punktu, Ministru kabineta 2007. gada 21. augusta 

noteikumu Nr. 562 “Noteikumi par zemes lietošanas veidu klasifikācijas kārtību un to 

noteikšanas kritērijiem” pielikumu, 

atļaut [..] atmežot meža zemi 0,29 ha platībā nekustamā īpašuma [..], Alūksnes novadā, 

kadastra Nr. [..], sastāvā esošajā zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu [..], šādos meža zemes 

nogabalos: 

Zemes vienības 

 kadastra 

apzīmējums 

Kvartāla 

numurs 

Nogabala 

numurs 

Platība,  

ha 

Zemes lietošanas 

veids pēc 

atmežošanas 

Plānotais nekustamā 

īpašuma lietošanas 

mērķis 

[..] 1 

1 0,10 
Ganības 

(014) 

 

Zeme, uz kuras 

galvenā 

saimnieciskā 

darbība ir 

lauksaimniecība 

(0101) 
2 0,19 

                                                     KOPĀ: 0,29 

 

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

 

Administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Voldemāra Baloža ielā 

13A, Valmierā, LV-4201, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

Pielikumā: nekustamā īpašuma [..], Alūksnes novadā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

[..] atmežojamās meža zemes skices kopija uz divām lapām. 
 

Domes priekšsēdētājs                 A.DUKULIS 
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Alūksnē 

2021. gada 25. martā                                                                           sēdes protokols Nr.5, 8. p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.68 

 

Par Alūksnes sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plānu 

 

 Pamatojoties uz Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 11. panta 

pirmās daļas 3. punktu, likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, 

 

Apstiprināt Alūksnes sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plānu (pielikumā uz 155 

lapām un 17 kartēm digitāli). 
 

Domes priekšsēdētājs                 A.DUKULIS 
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https://aluksne.lv/index.php/pasvaldiba/dokumenti/civilas-aizsardzibas-plans/
https://aluksne.lv/index.php/pasvaldiba/dokumenti/civilas-aizsardzibas-plans/
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.69 
 

Par saistošo noteikumu Nr. 7/2021   

“Grozījumi Alūksnes novada domes 2021. gada 25. februāra saistošajos noteikumos 

Nr. 5/2021 “Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Covid-19 

izplatības negatīvās ietekmes mazināšanai uz saimniecisko darbību Alūksnes novadā”” 

izdošanu   

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

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 7/2021 “Grozījumi Alūksnes novada domes 

2021. gada 25.februāra saistošajos noteikumos Nr.5/2021 “Nekustamā īpašuma nodokļa 

atvieglojumu piešķiršanas kārtība Covid-19 izplatības negatīvās ietekmes mazināšanai uz 

saimniecisko darbību Alūksnes novadā”” un to paskaidrojuma rakstu.  
 

Domes priekšsēdētājs                 A.DUKULIS 
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https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2021/2503/grozijumi_sn_5_2021%20(1).docx
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2021/2503/grozijumi_sn_5_2021%20(1).docx
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2021/2503/grozijumi_sn_5_2021%20(1).docx
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2021/2503/grozijumi_sn_5_2021%20(1).docx
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.70 

 

Par saistošo noteikumu Nr. 8/2021   

“Grozījumi Alūksnes novada domes 2014. gada 27. marta saistošajos noteikumos 

Nr. 7/2014 “Par materiālo atbalstu iedzīvotājiem Alūksnes novadā”” izdošanu   

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

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 8/2021 “Grozījumi Alūksnes novada domes 

2014. gada 27. marta saistošajos noteikumos Nr.7/2014 “Par materiālo atbalstu iedzīvotājiem 

Alūksnes novadā”” un to paskaidrojuma rakstu.  

  

Domes priekšsēdētājs                 A.DUKULIS 
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https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2021/2503/grozijumi_sn_7_2014.docx
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2021/2503/grozijumi_sn_7_2014.docx
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2021/2503/grozijumi_sn_7_2014.docx


   
 

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 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.71 

Par atklāta projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu 

iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” nolikuma apstiprināšanu 

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

pirmās daļas 23. punktu un Izglītības kvalitātes valsts dienesta 2017. gada 26. oktobrī noslēgto 

sadarbības līgumu Nr. P6-13/62 ar Alūksnes novada pašvaldību par Eiropas Savienības 

struktūrfondu projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” 

īstenošanu (vienošanās ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības fonda 

projekta īstenošanu Nr. 8.3.4.0/16/I/001), 

         apstiprināt atklāta projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu 

iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” nolikumu. 

Domes priekšsēdētājs                 A.DUKULIS 
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https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2021/2503/Nolikums_Pumpurs.docx
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.72 

 

Par darba attiecību izbeigšanu ar Kristīni PUĶĪTI 

 

 Izskatot Alūksnes novada bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieces Kristīnes PUĶĪTES 

iesniegumu par atbrīvošanu no Alūksnes novada bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka amata, 

reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 2021. gada 1. martā ar Nr. ANP/1-42/21/616, 

 

 pamatojoties uz Bāriņtiesu likuma 12. panta pirmās daļas 1. punktu, Darba 

likuma  100. panta pirmo daļu un likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 9. punktu,  

 

Atbrīvot 2021. gada 31. martā Kristīni PUĶĪTI no Alūksnes novada bāriņtiesas 

priekšsēdētāja vietnieka amata. 

 

Domes priekšsēdētājs                  A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.73 

 

Par grozījumu Alūksnes novada domes 25.02.2021. lēmumā Nr. 51 “Par izglītības 

iestāžu izdevumu noteikšanu pašvaldību savstarpējos norēķinos” 

 

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

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

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

9. punktu, 

 

Izdarīt grozījumu Alūksnes novada domes 25.02.2021. lēmuma Nr. 51 “Par izglītības 

iestāžu izdevumu noteikšanu pašvaldību savstarpējos norēķinos” 2.punktā: 

1. aizstāt 2.3. apakšpunktā skaitli “203,64” ar skaitli “193,46”, 

2. aizstāt 2.4. apakšpunktā skaitli “193,46” ar skaitli “203,64”. 

 

Domes priekšsēdētājs                             A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.74 

 

Par pašvaldības budžeta finansējuma sadali Alūksnes novada pašvaldības pirmsskolas 

izglītības iestādēm un vispārizglītojošo skolu pirmsskolas grupām 

 

Ar mērķi turpināt nodrošināt pilnveidotā mācību satura un pieejas ieviešanu pirmsskolas 

izglītības iestādēs un vispārizglītojošo skolu pirmsskolas grupās,  

ņemot vērā Alūksnes novada izglītības attīstības programmas 2016.-2020. gadam, kas 

apstiprināta ar Alūksnes novada domes 24.03.2016. lēmumu Nr. 103 (sēdes protokols Nr. 5, 

37. punkts), paredzēto uzdevumu un pasākumu plāna 1.1.2. un 1.1.3. punktu un aktualizētā 

Investīciju plāna 2015.-2021. gadam, kas apstiprināts ar Alūksnes novada domes 25.02.2021. 

lēmumu Nr. 60 (sēdes protokols Nr. 4, 33. punkts), 34.3. punktu, 

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

pirmās daļas 2., 23. un 27. punktu,  

  

1. Alūksnes novada pašvaldības budžetā 2021. gadam paredzēto finansējumu 18 000 EUR 

(astoņpadsmit tūkstošu euro) apmērā pilnveidotā mācību satura un pieejas ieviešanai 

pirmsskolas izglītības iestādēs un vispārizglītojošo skolu pirmsskolas grupās sadalīt 

proporcionāli normētajam izglītojamo skaitam uz 2021. gada 1. martu. 

2. Normētā izglītojamo skaita aprēķinam pielietot 2016. gada 5. jūlija Ministru kabineta 

noteikumu Nr. 447 “Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību 

vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs” 

7. punktā noteiktos koeficientus. 

3. Apstiprināt pašvaldības budžeta finansējuma sadali Alūksnes novada pašvaldības 

pirmsskolas izglītības iestādēm un grupām, saskaņā ar pielikumu. 

4. Alūksnes novada pašvaldības Finanšu nodaļai nodrošināt iepriekšminēto līdzekļu 

pārkārtošanu Alūksnes novada pašvaldības budžetā 2021. gadam. 

 

Domes priekšsēdētājs                  A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.75 

 

Par pašvaldības budžeta finansējuma sadali Alūksnes novada pašvaldības 

vispārizglītojošām izglītības iestādēm 

 

Ar mērķi turpināt nodrošināt pilnveidotā mācību satura un pieejas ieviešanu 

vispārizglītojošās izglītības iestādēs 2021./2022. mācību gadā,  

ņemot vērā Alūksnes novada izglītības attīstības programmas 2016.-2020. gadam, kas 

apstiprināta ar Alūksnes novada domes 24.03.2016. lēmumu Nr. 103 (sēdes protokols Nr. 5, 

37. punkts), paredzēto uzdevumu un pasākumu plāna 1.1.2. un 1.1.3. punktu, aktualizētā 

Investīciju plāna 2015.-2021. gadam, kas apstiprināts ar Alūksnes novada domes 25.02.2021. 

lēmumu Nr. 60 (sēdes protokols Nr. 4, 33. punkts), 34.4. punktu, Alūksnes novada pašvaldībā 

īstenošanā esošā ERAF projekta Nr.8.1.2.0/18/I/002 “Alūksnes novada vispārējās izglītības 

iestāžu mācību vides uzlabošana” pieejamo finansējumu aprīkojuma iegādei, 

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

pirmās daļas 2., 23. un 27. punktu,  

  

1. Alūksnes novada pašvaldības budžetā 2021. gadam paredzēto finansējumu 55 000 EUR 

(piecdesmit pieci tūkstoši euro) apmērā pilnveidotā mācību satura un pieejas ieviešanai 

vispārizglītojošās izglītības iestādēs sadalīt proporcionāli prognozētajam normētajam 

skolēnu skaitam 1., 2., 4., 5., 7., 8., 10. un 11. klasēs 2021./2022. mācību gadā, aprēķinā 

neiekļaujot Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas prognozēto skolēnu skaitu. 

2. Normētā skolēnu skaita aprēķinam pielietot: 

2.1. 2016. gada 5. jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr. 447 “Par valsts budžeta 

mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un 

valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs” 7. punktā noteiktos koeficientus; 

2.2. lēmuma 2.1. apakšpunktā aprēķinātajam normētajam skolēnu skaitam papildus 

šādus koeficientus: 

2.2.1. 1., 2., 4. un 5. klase – 1,0, 

2.2.2. 7. un 8. klase – 1,5, 

2.2.3. 10. un 11. klase – 2,0. 

3. Apstiprināt pašvaldības budžeta finansējuma sadali Alūksnes novada pašvaldības          

vispārizglītojošām izglītības iestādēm, saskaņā ar pielikumu. 

4. Alūksnes novada pašvaldības Finanšu nodaļai nodrošināt iepriekšminēto līdzekļu   

pārkārtošanu Alūksnes novada pašvaldības budžetā 2021. gadam. 

 

Domes priekšsēdētājs                  A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.76 

 

Par valsts budžeta finansējuma sadali Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēm 

piemaksām par individuālajām konsultācijām 

 

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

pirmās daļas 2., 23. un 27.punktu, Ministru kabineta 2021.gada 23.februāra rīkojumu Nr.110 

“Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem 

gadījumiem”, 

 

1. Valsts budžeta finansējumu Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestāžu pedagogu 

piemaksām par individuālajām konsultācijām 103 166 EUR (viens simts trīs tūkstoši 

viens simts sešdesmit sešu euro) apmērā sadalīt, ņemot vērā šādus nosacījumus: 

1.1. sasummēt konkrētā pedagoga likmes visās Alūksnes novada vispārējās izglītības 

iestādēs; 

1.2. aprēķināt 10 konsultācijas stundas nedēļā katram pedagogam un atbalsta personālam 

(bez direktora, bibliotekāra, metodiķa, direktora vietnieka) ar slodzi vairāk nekā 0,5 

likmes; 

1.3. aprēķināt 5 konsultācijas stundas nedēļā katram pedagogam un atbalsta personālam 

(bez direktora, bibliotekāra, metodiķa, direktora vietnieka) ar slodzi līdz 0,5 likmes 

(ieskaitot); 

1.4. lēmuma 1.2. un 1.3. punktā aprēķinātās stundas sadalīt starp Alūksnes novada 

vispārējās izglītības iestādēm proporcionāli pedagoga likmēm, ja pedagogs 

nodarbināts vairākās Alūksnes novada vispārējās izglītības iestādēs; 

1.5. finansējumu aprēķina piemērojot stundas tarifa likmi, kas aprēķināta no pedagogu 

darba samaksas noteikumos noteiktās zemākās mēneša algas likmes, un normatīvajos 

aktos noteikto valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas likmes. 

2.  Apstiprināt valsts budžeta finansējuma sadalījumu Alūksnes novada pašvaldības 

izglītības iestāžu pedagogu piemaksām par individuālajām konsultācijām saskaņā ar 

pielikumu. 

3.  Valsts budžeta finansējumu izlietot līdz 2021. gada 30. aprīlim. 

4.  Izglītības iestādēm veikt uzskaiti par papildus notikušajām individuālajām konsultācijām, 

norādot katra pedagoga papildus konsultētos izglītojamos. 

5.  Uzdot Izglītības pārvaldei kontrolēt lēmuma izpildi. 

 

Domes priekšsēdētājs         A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.77 

 

Par valsts budžeta finansējuma sadali Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēm 

mācību literatūras un/vai mācību līdzekļu iegādei 

 

 Pamatojoties uz likuma “Par valsts budžetu 2021.gadam” 2. punktu un 4. pielikumu, 

Ministru kabineta 19.01.2016. noteikumu Nr. 41 “Kārtība, kādā valsts un pašvaldības finansē 

mācību līdzekļu iegādi izglītības iestādēm” 4. un 5. punktu, Izglītības un zinātnes ministrijas 

11.03.2021. rīkojumu Nr. 1-2e/21/100 “Par valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu mācību līdzekļu 

un mācību literatūras iegādei pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēm 2021.gadā”, kas 

reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 12.03.2021. ar Nr. ANP/1-2/21/777, 

 

1. Valsts budžeta finansējumu mācību literatūras un/vai mācību līdzekļu iegādei 

2021. gadam sadalīt proporcionāli skolēnu skaitam pašvaldības izglītības iestādēs uz 

2020. gada 1. septembri. 

 

2. Apstiprināt valsts budžeta finansējuma sadali Alūksnes novada pašvaldības izglītības 

iestādēm, kas īsteno licencētas pirmsskolas izglītības programmas, vispārējās 

pamatizglītības programmas un vispārējās vidējās izglītības programmas, saskaņā ar 

pielikumu. 

 

3. Alūksnes novada pašvaldības Finanšu nodaļai nodrošināt iepriekšminēto līdzekļu 

pārkārtošanu Alūksnes novada pašvaldības budžetā 2021. gadam. 

 

Domes priekšsēdētājs                  A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.78 

 

Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem 

 

 Izskatot Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 01.03.2021. iesniegumu Nr. AVG/1-

14/21/19, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 01.03.2021. ar Nr. ANP/1-42/21/620 un 

17.03.2021. iesniegumu Nr. AVG/1-14/21/23, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 

17.03.2021. ar Nr. ANP/1-42/21/832, 

ņemot vērā Alūksnes novada izglītības attīstības programmas 2016.-2020. gadam, kas 

apstiprināta ar Alūksnes novada domes 24.03.2016. lēmumu Nr. 103 (sēdes protokols Nr. 5, 

37. punkts), Izglītības attīstības programmā paredzēto uzdevumu un pasākumu plāna 

1.1.1. apakšpunktu, 

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

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

budžetiem” 30. pantu, Alūksnes novada pašvaldības 27.05.2010. noteikumu Nr. 4/2010 

“Kārtība, kādā tiek sadalīti atsavināšanas procesā iegūtie līdzekļi par Alūksnes novada 

administratīvajām teritorijām” 1.2. punktu, 

 

1. Izdalīt no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem finansējumu 12 000,00 EUR 

(divpadsmit tūkstoši euro) apmērā Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas internāta divu 

divistabu dzīvojamo bloku kosmētiskajam remontam un mēbeļu iegādei. 

2. Minētos izdevumus attiecināt uz 092140 valdības funkciju kodu - Ernsta Glika Alūksnes 

Valsts ģimnāzijas internāts. 

3. Alūksnes novada pašvaldības Finanšu nodaļai nodrošināt iepriekšminēto līdzekļu 

pārkārtošanu nākamajos budžeta grozījumos. 

4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu. 

 

Domes priekšsēdētājs                  A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.79 

 

Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem   

Alūksnes Bērnu un jauniešu centra ēkas remontam 

 

 Izskatot Alūksnes Bērnu un jauniešu centra 10.03.2021. iesniegumu Nr. ABJC/1-

09/21/3 “Par līdzekļu piešķiršanu”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 10.03.2021. ar 

Nr. ANP/1-42/21/748, 

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

Investīciju plāna 2015.-2021. gadam, kas apstiprināta ar Alūksnes novada domes 25.02.2021. 

lēmumu Nr. 60, 5.3. nodaļas vidēja termiņa prioritātēm, Izglītības attīstības programmā 2016.-

2020. gadam, kas apstiprināta ar Alūksnes novada domes 24.03.2016. lēmumu Nr. 103, 

paredzēto uzdevumu un pasākumu plāna 1.1.1. apakšpunktu, Alūksnes novada domes 

28.12.2020. lēmumu Nr. 338 “Par Alūksnes Bērnu un jauniešu centra ēkas remontu”, 

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

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

budžetiem” 30. pantu, Alūksnes novada pašvaldības 27.05.2010. noteikumu Nr. 4/2010 

“Kārtība, kādā tiek sadalīti atsavināšanas procesā iegūtie līdzekļi par Alūksnes novada 

administratīvajām teritorijām” 1.2. punktu, 

 

1. Izdalīt no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem finansējumu 35 379,00 EUR 

(trīsdesmit pieci tūkstoši trīs simti septiņdesmit deviņu euro) apmērā Alūksnes Bērnu un 

jauniešu centra ēkas fasādes un jumta atjaunošanas būvdarbiem ēkai Dārza ielā 8A, 

Alūksnē, Alūksnes novadā. 

2. Finansējumu attiecināt uz 095410 uzskaites dimensijas kodu – Alūksnes Bērnu un jauniešu 

centrs. 

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                 A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.80 

 

Par valsts finansējumu pašvaldībām Covid-19 izraisītās krīzes pārvarēšanas un seku 

novēršanas pasākumu īstenošanai 

 

 Ņemot vērā Ministru kabineta 2021. gada 28. janvāra rīkojumu Nr. 54 “Par finansējuma 

sadalījumu pašvaldībām Covid-19 izraisītās krīzes pārvarēšanas un seku novēršanas pasākumu 

īstenošanai”, Alūksnes novada domes 25.02.2021. lēmumu Nr. 57 “Par grozījumu Alūksnes 

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

vienību infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas mērķprogrammu 2018.-2022.gadam”, 

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

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

 

1. No valsts finansējuma Covid-19 izraisītās krīzes pārvarēšanas un seku novēršanas 

pasākumu īstenošanai 153 013 EUR (viena simta piecdesmit triju tūkstošu trīspadsmit 

euro) apmērā: 

1.1. Izdalīt finansējumu 87 500 EUR (astoņdesmit septiņu tūkstošu piecu simtu euro) 

apmērā Alūksnes novada pagastu teritoriālo vienību infrastruktūras un vides 

kvalitātes uzlabošanas mērķprogrammai 2021. gadam, finansējumu attiecinot uz 

066011 uzskaites dimensijas kodu - Alūksnes novada pagastu teritoriālo vienību 

infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas mērķprogramma; 

1.2. Ar atlikušo finansējumu 65 513 EUR (sešdesmit piecu tūkstošu piecu simtu 

trīspadsmit euro) apmērā papildināt līdzekļus neparedzētiem gadījumiem, 

finansējumu attiecinot uz 0189 uzskaites dimensijas kodu – Pašvaldības līdzekļi 

neparedzētiem gadījumiem. 

2. Alūksnes novada pašvaldības Finanšu nodaļai nodrošināt iepriekšminēto līdzekļu 

iekļaušanu Alūksnes novada pašvaldības budžetā 2021. gadam. 

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu. 

Domes priekšsēdētājs                 A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.81 

 

Par Alūksnes novada pagastu teritoriālo vienību infrastruktūras un vides kvalitātes 

uzlabošanas mērķprogrammu 2021. gadam 

 

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

“Par pašvaldību budžetiem” 30. pantu, Alūksnes novada domes 25.01.2018. noteikumiem 

Nr. 1/2018 “Par Alūksnes novada pagastu teritoriālo vienību infrastruktūras un vides kvalitātes 

uzlabošanas mērķprogrammu 2018.-2022. gadam”, Annas pagasta pārvaldes 02.03.2021. 

iesniegumu Nr. ASPP/1.5/21/4, Liepnas pagasta pārvaldes 05.03.2021. iesniegumu 

Nr. LPP/1.5/21/4, Zeltiņu pagasta pārvaldes 02.03.2021. iesniegumu Nr. ZPP/1-5/21/10, 

Alsviķu pagasta pārvaldes 04.03.2021. iesniegumu Nr. APP/1.5/21/31 un Pededzes pagasta 

pārvaldes 03.03.2021. iesniegumu PPP/1.5/21/10, Alūksnes novada attīstības programmas 

2011.-2017. aktualizētā Rīcības plāna 8.3. punktu, Investīciju plāna 2015.-2021.gadam 17., 62., 

65., 81.7. punktu, un saskaņā ar domes priekšsēdētāja 08.03.2021. rīkojumu Nr. ANP/1-6/21/70 

“Par komisijas izveidošanu” izveidotās vērtēšanas komisijas par finansējuma sadali 2021.gadā 

Alūksnes novada teritoriālo vienību infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas projektiem 

09.03.2021. lēmumu,  

 

1. Atbalstīt šādus Alūksnes novada pagastu teritoriālo vienību infrastruktūras un vides 

kvalitātes uzlabošanas projektus: 

1.1. Annas pagasta pārvaldes projektu “Apkures sistēmas uzlabošana Annas kultūras namā” 

ar indikatīvo summu līdz 6 000 EUR (seši tūkstoši euro); 

1.2. Liepnas pagasta pārvaldes projekta “Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskolas teritorijas 

labiekārtošana” un vieglās automašīnas piekabes ar tentu iegādei ar kopējo indikatīvo 

summu līdz 20 396 EUR (divdesmit tūkstoši trīs simti deviņdesmit seši euro),  

1.3. Zeltiņu pagasta pārvaldes projektam “Pašvaldības autoceļa Krastiņi – Krūmiņi seguma 

atjaunošana” ar indikatīvo summu līdz 40 000 EUR (četrdesmit tūkstoši euro), piešķirto 

līdzekļu apjoms tiek precizēts pēc iepirkuma procedūras pabeigšanas; 

1.4. Alsviķu pagasta pārvaldes projektiem “Publiskās teritorijas ielu apgaismojuma izbūve 

ciemā Aizupītes, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā” un “Alsviķu brīvdabas estrādes deju 

grīdas remonts” (turpmāk – Alsviķu pagasta pārvaldes projekti) ar kopējo summu 20 000 

EUR (divdesmit tūkstoši euro); 

1.5. Pededzes pagasta pārvaldei 2020.gadā piešķirto līdzekļu atlikuma izlietošanu projektam 

“Pededzes tautas nama lielās zāles sienu krāsošana”. 

2. Pēc iepirkuma procedūras un/vai tirgus izpētes rezultātu izziņošanas, projektu iesniedzējiem 

informēt Alūksnes novada pašvaldību par precizēto finansējuma apmēru un projekta īstenošanā 

iesaistīto konkrēto pašvaldības iestādi. 
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3. Projektu iesniedzēji var uzsākt īstenot projektu pēc iepirkuma procedūras un/vai tirgus 

izpētes rezultātu izziņošanas un Alūksnes novada domes Finanšu komitejas saskaņojuma 

saņemšanas.  

4. Finanšu nodaļai nodrošināt finansējuma pārdales iekļaušanu pašvaldības budžeta grozījumos 

pēc šī lēmuma 2.un 3.punktā minētās informācijas saņemšanas. 

5. Izdalīt finansējumu Alsviķu pagasta pārvaldes projektu īstenošanai 20 000 (divdesmit 

tūkstoši euro) apmērā un Pededzes pagasta pārvaldei 2613 EUR (divi tūkstoši seši simti 

trīspadsmit euro). Finanšu nodaļai veikt finansējuma pārdali nākamajos pašvaldības budžeta 

grozījumos. 

 

Domes priekšsēdētājs                 A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.82 

 

Par grozījumiem Alūksnes novada domes 29.10.2020. lēmumā Nr. 280 “Par līdzekļu 

izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem Zeltiņu pagasta pārvaldei” 

 

 Izskatot Zeltiņu pagasta pārvaldes 26.02.2021. iesniegumu “Par līdzekļu pārdali”, kas 

reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 26.02.2021. ar Nr. ANP/1-42/21/609, 

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

nozarei nozīmīgu tūrisma objektu attīstību Alūksnes novadā” un Alūksnes novada attīstības 

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

Alūksnes novada domes 27.08.2020. lēmumu Nr. 232, 68.2. punktu,  

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

pirmās daļas 2. un 23. punktu,  

 

1. Izdarīt grozījumus Alūksnes novada domes 29.10.2020. lēmumā Nr.280 “Par līdzekļu 

izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem Zeltiņu pagasta pārvaldei”, 

lēmuma 1.punktā teksta daļu “un elektroenerģijas pieslēguma ierīkošanas būvprojekta 

izstrādei” aizstāt ar teksta daļu aiz komata “elektroenerģijas pieslēguma, uzstādot 

kontrolskaitītāju, ierīkošanai un tūrisma objekta norāžu izgatavošanai”. 

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu. 

 

Domes priekšsēdētājs                  A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.83 

 

Par siltumenerģijas apgādes pakalpojuma maksas noteikšanu  

Mārkalnes pagastā “Pūcīte” 

 

 Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 1. punktu, 21. panta 

pirmās daļas 14. punkta d) apakšpunktu, Pievienotās vērtības nodokļa likuma 5. panta pirmās 

daļas 2. punktu, 41. panta pirmās daļas 1. un 2. punktu, 42. panta divpadsmito daļu un Alūksnes 

novada pašvaldības iekšējo normatīvo aktu “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu 

aprēķināšanas metodika”, kas apstiprināts ar Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektora 

2017. gada 2. jūnija rīkojumu Nr. ANP/1-6/17/183 “Par iekšējā normatīvā akta 

apstiprināšanu”, ņemot vērā to, ka Mārkalnes pagasta pārvalde nodrošina īpašuma “Pūcīte”, 

Mārkalne, Mārkalnes pagasts, Alūksnes novads siltumenerģijas apgādi, 

 

1. Apstiprināt maksu par Mārkalnes pagasta pārvaldes piegādāto siltumenerģiju: 

1.1. fiziskām personām – 0,67 EUR/m2, maksa apliekama ar pievienotās vērtības nodokli 

12% apmērā; 

1.2. juridiskām personām – 0,67 EUR/m2, maksa apliekama ar pievienotās vērtības nodokli 

21% apmērā. 

2. Lēmuma izpildi nodrošina Mārkalnes pagasta pārvalde. 

3. Lēmums stājas spēkā 2021. gada 1. aprīlī.  

  

Domes priekšsēdētājs                  A.DUKULIS 
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Lēmums satur ierobežotas pieejamības informāciju 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.84 

 

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

vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā” 

 

Izskatot Mārkalnes pagasta pārvaldes 08.03.2021. iesniegumu Nr. MRPP/1.5/21/7 “Par 

grozījumiem amatu sarakstā”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 08.03.2021. ar 

Nr. ANP/1-42/21/713 un Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes 08.03.2021. iesniegumu “Par 

amata vietām un darba slodzēm”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 08.03.2021. ar 

Nr. ANP/1-42/21/718, 

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 13. punktu, Alūksnes 

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

5.9. un 5.10. punktu,  

 

Ar 2021. gada 1. aprīli izdarīt grozījumus Alūksnes novada domes 28.12.2020. lēmumā 

Nr. 342 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”: 

1. Mārkalnes pagasta pārvaldei (16. pielikums) 5. pozīcijas amata vienībai – kurinātājs 

(sezonas), noteikt summēto darba laiku, amatalgas likmi “[..]” aizstāt ar amatalgas 

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

2. Sociālo lietu pārvaldei (49. pielikums) 8. pozīcijas amata vienībai – apkopējs, darba 

slodzi “1” aizstāt ar darba slodzi “2”, mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar mēnešalgas 

likmi “[..]”. 

 

Domes priekšsēdētājs                A.DUKULIS 
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Lēmums satur ierobežotas pieejamības informāciju (personas kodi) 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.85 

 

Par Alūksnes novada pašvaldības apbalvojumu piešķiršanu 

 

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

Alūksnes novada pašvaldības apbalvojumiem” 24., 35., 45., 55. punktu un Alūksnes novada 

pašvaldības apbalvojumu “Pagodinājums kultūrā”, “Pagodinājums izglītībā”, “Pagodinājums 

sportā”, “Pagodinājums uzņēmējdarbībā” pretendentu vērtēšanas komisijas 12.03.2021. 

sanāksmes lēmumu, 

 

1. Piešķirt Alūksnes novada pašvaldības apbalvojumu “Pagodinājums 

uzņēmējdarbībā” un naudas balvu 400,00 EUR (četri simti euro): 

1.1. nominācijā “Par kvalitatīvu un ilgtspējīgu tūrisma produktu attīstīšanu, 

sekmējot Alūksnes novada popularizēšanu” – sabiedrībai ar ierobežotu atbildību 

“Benevilla” (reģ. Nr. 44103094532), 

1.2. nominācijā “Par daudzpusīgu un ilgtspējīgu saimniecisko darbību 

lauksaimniecībā un labjūtes pakalpojumu nozarē” – saimnieciskās darbības 

veicējai Mudītei BLUSIŅAI (reģ. Nr. 21097112669), 

1.3. nominācijā “Par ilggadēju darbību nozarē, jaunu pakalpojumu ieviešanu 

saimnieciskās darbības paplašināšanai” – saimnieciskās darbības veicējam 

Gintam ČIBALAM (reģ. Nr. 24037612657), 

1.4. nominācijā “Par noturīgu un kvalitatīvu komercdarbību nozarē, veicinot 

vietējās ekonomikas attīstību un Alūksnes novada atpazīstamību” – Alūksnes 

rajona Jaunalūksnes pagasta zemnieku saimniecībai “SPROGAS” 

(reģ. Nr. 43201008887), 

1.5. nominācijā “Par ilgtspējīgu un noturīgu darbību lauksaimniecībā, inovatīvu 

pieeju saimniecības attīstībai” – Alūksnes rajona Ilzenes pagasta G. Salmiņa 

zemnieku saimniecībai “SIVECI-1” (reģ. Nr. 43201004692). 

 

2. Piešķirt Alūksnes novada pašvaldības apbalvojumu “Pagodinājums izglītībā” un 

naudas balvu 400,00 EUR (četri simti euro): 

2.1. nominācijā “Skolotāja personība – atbalsts izaugsmei” – Alūksnes pirmsskolas 

izglītības iestādes “Sprīdītis” vadītāja vietniecei izglītības jomā Antai APINEI 

(personas kods [..]), 

2.2. nominācijā “Skolotāja personība – atbalsts izaugsmei” – Alūksnes Mākslas 

skolas direktoram Ojāram VĒLIŅAM (personas kods [..]), 
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2.3. nominācijā “Par ieguldījumu un sasniegumiem darbā ar talantīgiem 

izglītojamiem” – Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas skolotājai Rasmai 

GRADOVSKAI (personas kods [..]), 

2.4. nominācijā “Par jaunā skolotāja radošu, mūsdienīgu, efektīvu un profesionālu 

darbu” – Alūksnes Bērnu un jauniešu centra jaunatnes lietu speciālistei un 

interešu izglītības skolotājai Unai TOMIŅAI (personas kods [..]), 

2.5. nominācijā “Par efektīvu tehnoloģiju pielietojumu mācību procesā” - Alūksnes 

pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” pirmsskolas izglītības sporta 

skolotājai Ditai HOLLAI (personas kods [..]). 

 

3. Piešķirt Alūksnes novada pašvaldības apbalvojumu “Pagodinājums kultūrā” un 

naudas balvu 400,00 EUR (četri simti euro): 

3.1. nominācijā “2020. gada iedvesmojošākais jaunrades pasākums” – Alūksnes 

pilsētas svētku pasākums “IzGAISMO Alūksni!”, rīkotājs – Alūksnes Bērnu un 

jauniešu centra jauniešu grupa “Jauno producentu apvienība”, 

3.2. nominācijā “Par radošumu un inovācijām kultūras pasākumu organizēšanā 

2020. gadā” – Alūksnes Kultūras centram, direktore Sanita BĒRZIŅA, 

3.3. nominācijā “Par aktīvu un mērķtiecīgu darbu novadpētniecībā, vēstures 

izzināšanā un saglabāšanā” – vēsturniecei Astrīdai IEVEDNIECEI (personas 

kods [..]). 

 

4. Piešķirt Alūksnes novada pašvaldības apbalvojumu “Pagodinājums sportā” un 

naudas balvu 400,00 EUR (četri simti euro): 

4.1. nominācijā “Par nozīmīgu ieguldījumu tradicionālu un populāru sporta 

pasākumu organizēšanā Alūksnes novadā” – velobrauciena “Līkloči papardēs” 

rīkotājam Viesturam KAZAINIM (personas kods [..]), 

4.2. nominācijā “Par augstiem sasniegumiem sportā un Alūksnes novada 

atpazīstamības veicināšanu” – riteņbraucējam, 2020. gada Latvijas čempionam 

individuālajā braucienā Andrim VOSEKALNAM (personas kods [..]), 

4.3. nominācijā “Par nozīmīgu ieguldījumu sporta sacensību organizēšanā, galda 

tenisa popularizēšanu un jaunatnes iesaisti sporta veidā” – galda tenisa trenerim 

Aivaram DULBERGAM (personas kods [..]). 

 

5. Naudas balvas apmērs norādīts pirms nodokļu nomaksas. 

 

6. Lēmuma 3.1. punktā paredzēto naudas balvu piešķirt Alūksnes Bērnu un jauniešu 

centram, veicot grozījumus 2021. gada budžetā. 

 

7. Lēmuma 3.2. punktā paredzēto naudas balvu piešķirt Alūksnes Kultūras centram, 

veicot grozījumus 2021. gada budžetā. 

 

8. Naudas balva, izņemot 3.1. un 3.2. punktos minēto, atskaitot normatīvajos aktos 

paredzētos nodokļus, iemaksājama apbalvojuma saņēmēja norādītajā kontā. 

 

Domes priekšsēdētājs                    A. DUKULIS 
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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 25. martā                                                                         sēdes protokols Nr.5, 26. p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.86 

 

Par SIA “ALŪKSNES NAMI” pamatkapitāla palielināšanu  

 

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

pirmās daļas 2. punktu, Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības 

likuma 63. panta pirmās daļas 1. punktu, likuma “Par pašvaldību budžetiem” 16. panta otro 

daļu un 30. pantu, 

 

pie apstākļiem, ja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, pamatojoties uz 

Ministru kabineta 2018. gada 17. jūlija noteikumiem Nr. 421 “Kārtība, kādā veic gadskārtējā 

valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas līdzekļus” piešķir līdzfinansējumu 

daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Torņa ielā 15, Alūksnē, Alūksnes novadā 5. kāpņu telpas 

(1. kārtas) atjaunošanai, 

ar mērķi nodrošināt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldniekam tūlītēji pieejamus 

līdzekļus, 

 

1. Palielināt SIA “ALŪKSNES NAMI”, reģistrācijas numurs 40003410625, 

pamatkapitālu, ieguldot 50 370 EUR (piecdesmit tūkstoši trīs simti septiņdesmit 

euro). 

2. Izdalīt no Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem neparedzētiem 

gadījumiem finansējumu 50 370 EUR (piecdesmit tūkstoši trīs simti septiņdesmit 

euro) apmērā. 

3. Finansējumu uzskaitīt 06116 uzskaites dimensijas kodā – Pašvaldības mājokļu 

(dzīvokļu) apsaimniekošana. 

4. Alūksnes novada pašvaldības Finanšu nodaļai nodrošināt augstākminēto līdzekļu 

pārkārtošanu nākamajos budžeta grozījumos.  

 

Domes priekšsēdētājs                            A.DUKULIS 
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