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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. novembrī  sēdes protokols Nr.18, 2.p. 

ALŪKSNES NOVADA DOMES 

LĒMUMS Nr.324 

Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Jaunozolos”-5, Jaunzemos, 

Ilzenes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu 

Izskatot Ilzenes pagasta pārvaldes 10.11.2021. iesniegumu Nr. IPP/1-5/21/56 “Par 

nekustamo īpašumu atsavināšanas ierosinājumu”, kas saņemts un reģistrēts Alūksnes novada 

pašvaldībā 10.11.2021. ar Nr. ANP/1-42/21/3806, 

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. Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu “Jaunozolos”-5,

Jaunzemos, Ilzenes pagastā, Alūksnes novadā, kadastra numurs 3652 900 0005.

2. Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē.

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

komisijai.

Domes priekšsēdētājs Dz.ADLERS alu
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

LĒMUMS Nr.325 

 

Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Jaunozolos”-6, Jaunzemos, 

Ilzenes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu 

 

Izskatot Ilzenes pagasta pārvaldes 10.11.2021. iesniegumu Nr. IPP/1-5/21/56 “Par 

nekustamo īpašumu atsavināšanas ierosinājumu”, kas saņemts un reģistrēts Alūksnes novada 

pašvaldībā 10.11.2021. ar Nr. ANP/1-42/21/3806, 

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. Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu “Jaunozolos”-6, 

Jaunzemos, Ilzenes pagastā, Alūksnes novadā, kadastra numurs 3652 900 0014. 

 

2. Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē. 

 

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

komisijai. 
 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

LĒMUMS Nr.326 

 

Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Zīlēs”-20, Jaunzemos, Ilzenes 

pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu 

 

Izskatot Ilzenes pagasta pārvaldes 10.11.2021. iesniegumu Nr. IPP/1-5/21/56 “Par 

nekustamo īpašumu atsavināšanas ierosinājumu”, kas saņemts un reģistrēts Alūksnes novada 

pašvaldībā 10.11.2021. ar Nr. ANP/1-42/21/3806, 

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. Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu “Zīlēs”-20, 

Jaunzemos, Ilzenes pagastā, Alūksnes novadā, kadastra numurs 3652 900 0034. 

 

2. Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē. 

 

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

komisijai. 
 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

LĒMUMS Nr.327 

 

Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Lielā Ezera iela 11, Alūksnē, 

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 18.10.2021. lēmumu (protokols Nr. 9, 1. p.), 

 

1. Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu Lielā Ezera iela 

11, Alūksnē, Alūksnes novadā, īpašuma kadastra Nr. 3601 009 3508, kas sastāv no 

nedzīvojamās ēkas, palīgēkas un zemesgabala 457 m² platībā. 

 

2. Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē. 

 

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

pašvaldības Īpašumu atsavināšanas komisijai. 

 

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

www.aluksne.lv. 

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 
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http://www.aluksne.lv/
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

LĒMUMS Nr.328 

 

 

Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Pīlādži” - 23, Mālupē, Mālupes 

pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu 

 

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību “ALŪKSNES NAMI” 12.11.2021. 

iesniegumu Nr. 1.8/470 “Par Alūksnes novada pašvaldības dzīvokļa atsavināšanu”, kas saņemts 

un reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 16.11.2021. ar Nr. ANP/1-42/21/3883, 

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” - 23, 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” – 23, 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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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

LĒMUMS Nr.329 

 

Par kustamās mantas atsavināšanu 

 

Izskatot Ilzenes pagasta pārvaldes 12.11.2021. iesniegumu Nr. IPP/1-5/21/58 par 

kustamās mantas atsavināšanu, kas saņemts un reģistrēts pašvaldībā 12.11.2021. ar Nr. ANP/1-

42/21/3835, 

pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3. panta otro daļu, 

4. panta otro daļu, 6. panta otro daļu, 8. panta ceturto un piekto daļu, Alūksnes novada 

pašvaldības 2013. gada 25. jūlija saistošo noteikumu Nr. 18/2013 “Alūksnes novada 

pašvaldības nolikums” 155. punktu, 

 

1. Atļaut atsavināt Alūksnes novada pašvaldības kustamo mantu – dedzināmo malku 

214,3 m³ apjomā, kas atrodas “Zinīšos”, Jaunzemos, Ilzenes pagastā, Alūksnes novadā. 

 

2. Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē. 

 

3. Uzdot Ilzenes pagasta pārvaldei veikt mantas novērtēšanu, noteikt nosacīto cenu un 

organizēt tās izsoli. 

 
Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

LĒMUMS Nr.330 

 

Par atbalstu nekustamā īpašuma iegūšanai pašvaldības īpašumā 

 

Pamatojoties uz 2021. gada 19. aprīļa Tautsaimniecības komitejas lēmumu Nr. 4, 4.p. 

“Par atbalstu attīstības koncepcijas sagatavošanai”, ar kuru atbalstīta koncepcijas 

dokumentācijas sagatavošana teritorijas “Mežinieki” (zemes vienības kadastra numurs 3656 

009 0095, nomas zemes kadastra numurs 3656 800 007) attīstībai, 

 

Atbalstīt nodomu nekustamā īpašuma “Paideru skola”, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes 

novadā, kadastra numurs 3656 009 0001, iegūšanai Alūksnes novada pašvaldības īpašumā. 

 

Domes priekšsēdētājs        Dz.ADLERS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

LĒMUMS Nr.331 

 

Par grozījumiem Alūksnes novada domes 25.06.2020. lēmumā Nr. 167 “Par Alūksnes 

novada attīstības programmas 2021.-2027. gadam izstrādi” 

 

Ņemot vērā Alūksnes novada domes 25.06.2020. lēmuma Nr. 167 “Par Alūksnes 

novada attīstības programmas 2021.-2027. gadam izstrādi” 5.2. punktu un pamatojoties uz 

likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1. punktu, Attīstības plānošanas sistēmas 

likuma 6. panta ceturto daļu un 10. pantu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 5. panta 

pirmās daļas 3. punktu, 12. panta pirmo daļu un 22. pantu, 

 

Izdarīt grozījumus Alūksnes novada domes 25.06.2020. lēmumā Nr. 167 “Par Alūksnes 

novada attīstības programmas 2021.-2027. gadam izstrādi” (turpmāk – Lēmums): 

1. izteikt Lēmuma nosaukumu jaunā redakcijā: “Par Alūksnes novada attīstības 

programmas 2022.-2027.gadam izstrādi”; 

2. aizstāt visā Lēmuma tekstā skaitļus “2021.-2027.” ar skaitļiem “2022.-2027”; 

3. izteikt pielikuma 4. punktu jaunā redakcijā saskaņā ar pielikumu. 

 

Pielikumā: Alūksnes novada domes 25.06.2020. lēmuma Nr. 167 “Par Alūksnes novada 

attīstības programmas 2021.-2027. gadam izstrādi” pielikuma 4. punkta redakcija uz 2 (divām) 

lapām. 

 

Domes priekšsēdētājs        Dz.ADLERS 
  alu
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ne

.lv

https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2021/2511/Attīstības_programma_grozijumi.docx
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2021/2511/Attīstības_programma_grozijumi.docx
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2021/2511/Attīstības_programma_grozijumi.docx
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

LĒMUMS Nr.332 
 

Par grozījumu Alūksnes novada domes 28.10.2021. lēmumā Nr. 307 “Par Alūksnes 

novada attīstības programmas 2022.-2027. gadam 1.0. redakcijas nodošanu publiskajai 

apspriešanai” 

 

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

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

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

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

plānošanas procesā” 10.punktu, 

 

Izdarīt grozījumu Alūksnes novada domes 28.10.2021. lēmumā Nr. 307 “Par Alūksnes 

novada attīstības programmas 2022.-2027. gadam 1.0. redakcijas nodošanu publiskajai 

apspriešanai”: 

 

aizstāt lēmuma 2. punktā skaitļus un vārdus “2021. gada 3. novembri” ar skaitļiem un 

vārdiem “2021. gada 5. novembri”. 

 

Domes priekšsēdētājs        Dz.ADLERS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

LĒMUMS Nr.333 

 

Par grozījumiem Alūksnes novada domes 29.07.2021. lēmumā Nr. 194 “Par pašvaldības 

uzdevuma deleģēšanu SIA “MĒRNIECĪBAS DATU CENTRS” 

 

Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 06.09.2021. vēstuli 

Nr. 1-132/8066 “Par deleģēšanas līgumu ar SIA “MĒRNIECĪBAS DATU CENTRS”, kas 

saņemta Alūksnes novada pašvaldībā 06.09.2021. un reģistrēta ar Nr. ANP/1-2/21/2908, un 

starp Alūksnes novada pašvaldību un SIA “MĒRNIECĪBAS DATU CENTRS” 17.08.2021. 

noslēgto deleģēšanas līgumu Nr. ANP/1-45.1/21/302, 

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

Ģeotelpiskās informācijas likuma 13. panta sesto un septīto daļu, Valsts pārvaldes iekārtas 

likuma 40. pantu, 41. panta pirmo daļu un 42. pantu, 45.panta trešo daļu, Alūksnes novada 

pašvaldības domes 25.07.2013. saistošo noteikumu Nr. 18/2013 “Alūksnes novada pašvaldības 

nolikums” 130. punktu, Alūksnes novada pašvaldības domes 31.10.2019. saistošo noteikumu 

Nr. 23/2019 “Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Alūksnes 

novadā” 3. punktu, 

Izdarīt grozījumu Alūksnes novada domes 29.07.2021. lēmumā Nr. 194 “Par 

pašvaldības uzdevuma deleģēšanu SIA “MĒRNIECĪBAS DATU CENTRS” (sēdes protokols 

Nr. 13, 7.p.):  

precizēt starp Alūksnes novada pašvaldību un SIA “MĒRNIECĪBAS DATU CENTRS” 

17.08.2021. noslēgtā līguma Nr. ANP/1-45.1/21/302 nosacījumus par pašvaldības uzdevuma – 

augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzes uzturēšana – deleģēšanu SIA 

“MĒRNIECĪBAS DATU CENTRS” saskaņā ar pievienoto līguma projektu (pielikumā 

vienošanās uz 3 lapām). 

 

Domes priekšsēdētājs        Dz.ADLERS 
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https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2021/2511/vienosanas_groz_mdc_delegesanas_liguma_2021%20(2).docx
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2021/2511/vienosanas_groz_mdc_delegesanas_liguma_2021%20(2).docx
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

LĒMUMS Nr.334 

 

Par saistošo noteikumu Nr. 29/2021 “Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības domes 

2020. gada 27. februāra saistošajos noteikumos Nr. 5/2020 “Par licencēto makšķerēšanu 

Alūksnes ezerā”” izdošanu 

 

Pamatojoties uz Zvejniecības likuma 10. panta piekto daļu, 

 

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 29/2021 “Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības 

domes 2020. gada 27. februāra saistošajos noteikumos Nr. 5/2020 “Par licencēto makšķerēšanu 

Alūksnes ezerā”” un to paskaidrojuma rakstu. 

 

Domes priekšsēdētājs        Dz.ADLERS 
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https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2021/2511/Saistosie_noteikumi_grozijumi_licenceta_makskeresana.docx
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2021/2511/Saistosie_noteikumi_grozijumi_licenceta_makskeresana.docx
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2021/2511/Saistosie_noteikumi_grozijumi_licenceta_makskeresana.docx
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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. novembrī                          sēdes protokols Nr.18, 13.p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

LĒMUMS Nr.335 

 

Par Ziemera pagasta pārvaldes un Veclaicenes pagasta pārvaldes reorganizāciju 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 8. punktu, 69.1 panta 

piekto daļu, 

 

1. Ar 2022. gada 1. janvāri reorganizēt Alūksnes novada pašvaldības iestādes 

“Veclaicenes pagasta pārvalde”, reģistrācijas Nr. 40900006320, un “Ziemera pagasta 

pārvalde”, reģistrācijas Nr. 40900006354, tās apvienojot un izveidojot jaunu iestādi 

“Veclaicenes un Ziemera pagastu apvienības pārvalde”. 

2. Noteikt, ka Veclaicenes un Ziemera pagastu apvienības pārvalde ir Veclaicenes pagasta 

pārvaldes un Ziemera pagasta pārvaldes finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmēja. 

3. Noteikt Ziemera pagasta pārvaldes vadītāju par atbildīgo personu reorganizācijas 

procesa īstenošanā. 

 

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 25. novembrī                          sēdes protokols Nr.18, 14.p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

LĒMUMS Nr.336 

 

Par Veclaicenes un Ziemera pagastu apvienības pārvaldes nolikuma apstiprināšanu 

 

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

 

1. Apstiprināt Veclaicenes un Ziemera pagastu apvienības pārvaldes nolikumu 

(pielikumā uz 4 lapām). 

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

 

Domes priekšsēdētājs        Dz.ADLERS 

  

alu
ks

ne
.lv

https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2021/2511/Veclaicenes_Ziemera_apvienibu_nolikums.docx


Satur ierobežotas pieejamības informāciju – personas kodu 
 

 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 

Reģistrācijas numurs 90000018622 

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

www.aluksne.lv 

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

Alūksnē 

2021. gada 25. novembrī                          sēdes protokols Nr.18, 15.p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

LĒMUMS Nr.337 

 

Par Veclaicenes un Ziemera pagastu apvienības pārvaldes vadītāju 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 9. un 27. punktu, 

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

7. panta ceturtās daļas 1) punktu, 2) punkta b) apakšpunktu, 8.1 panta piektās daļas 1. un 

2. punktu, Administratīvā procesa likuma 67. pantu, 

ņemot vērā Ziemera pagasta pārvaldes vadītājas Ivetas VĀRTUKAPTEINES 

10.11.2021. iesniegumu, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 10.11.2021. ar Nr.  ANP/1-

42/21/3802, un ievērojot Darba likuma 117. panta otro daļu, 

 

1. Pārcelšanas kārtībā ar 2022. gada 1. janvāri iecelt Ivetu VĀRTUKAPTEINI, personas 

kods [..], par vadītāju Veclaicenes un Ziemera pagastu apvienības pārvaldē, 2021. gada 

31. decembrī atbrīvojot viņu no Ziemera pagasta pārvaldes vadītājas amata.  

2. Atļaut I.VĀRTUKAPTEINEI savienot Veclaicenes un Ziemera pagastu apvienības 

pārvaldes vadītāja, nomas tiesību izsoļu Jaunlaicenes, Veclaicenes, Ziemera pagastu 

pārvaldēs komisijas priekšsēdētāja, Jaunlaicenes pagasta pārvaldes iepirkuma 

“Alūksnes novada pašvaldības Jaunlaicenes pagasta autoceļu uzturēšana 

2021./2022.gada ziemas sezonā” komisijas priekšsēdētāja amatus un valdes locekļa 

amatu biedrībā “Jaunlaicenes nami”, reģistrācijas Nr. 40008175644. 

3. Lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā. 

 

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 25. novembrī                          sēdes protokols Nr.18, 16.p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

LĒMUMS Nr.338 

 

Par Centrālās administrācijas nolikumu 

 

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

pārvaldes iekārtas likuma 28. pantu, 

 

Apstiprināt Alūksnes novada pašvaldības iestādes “Centrālā administrācija” nolikumu 

(pielikumā uz 5 lapām). 

 

Domes priekšsēdētājs        Dz.ADLERS 
  

alu
ks

ne
.lv

https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2021/2511/Centrālās%20administrācijas.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 

2021. gada 25. novembrī                          sēdes protokols Nr.18, 17.p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

LĒMUMS Nr.339 

 

Par saistošo noteikumu Nr. 30/2021  

“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. 30/2021 “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 

  

alu
ks

ne
.lv

https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2021/2511/Saistošie_noteikumi_pašvaldības_nolikums.docx
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2021/2511/Saistošie_noteikumi_pašvaldības_nolikums.docx
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2021/2511/Saistošie_noteikumi_pašvaldības_nolikums.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 

2021. gada 25. novembrī                          sēdes protokols Nr.18, 18.p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

LĒMUMS Nr.340 

 

Par Alūksnes novada vidusskolas 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 Alūksnes novada vidusskolas nolikumu (pielikumā uz 5 lapām). 

 

2. Lēmums stājas spēkā ar 2021. gada 1. decembri. 

 

Domes priekšsēdētājs                 Dz.ADLERS 

  

alu
ks

ne
.lv

https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2021/2511/Aluksnes_novada_vidusskolas_nolikums.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 

2021. gada 25. novembrī                          sēdes protokols Nr.18, 19.p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

LĒMUMS Nr.341 

 

Par Alsviķu pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” nolikuma apstiprināšanu 

 

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

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

 

1. Apstiprināt Alsviķu pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” nolikumu (pielikumā uz 5 

lapām). 

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

 

Domes priekšsēdētājs        Dz.ADLERS 

  

alu
ks

ne
.lv

https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2021/2511/Alsviku_pirmsskolas_izglitibas_Saulite_nolikums.docx
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2021/2511/Alsviku_pirmsskolas_izglitibas_Saulite_nolikums.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 

2021. gada 25. novembrī                          sēdes protokols Nr.18, 20.p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

LĒMUMS Nr.342 

 

Par Alūksnes Mākslas skolas nolikuma apstiprināšanu 

 

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

likuma 22. panta pirmo un otro daļu, Profesionālās izglītības likuma 15. panta pirmo daļu, 

 

1. Apstiprināt Alūksnes Mākslas skolas nolikumu (pielikumā uz 5 lapām). 

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

 

Domes priekšsēdētājs        Dz.ADLERS 

  

alu
ks

ne
.lv

https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2021/2511/Makslas_skolas_nolikums.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 

2021. gada 25. novembrī                          sēdes protokols Nr.18, 21.p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

LĒMUMS Nr.343 

 

Par maksas noteikšanu Dienas aprūpes centra “Saules stars” sociālajam pakalpojumam 

 

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

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

Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52. panta pirmās daļas 9. punktu, Ministru kabineta 

2003. gada 27. maija noteikumu Nr. 275 “Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 

pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojumu izmaksas tiek segtas no 

pašvaldības budžeta” 6. punktu, 

Ņemot vērā Maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodiku un izcenojumu 

apstiprināšanas kārtību, kas apstiprināta ar Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektora 

22.05.2017. rīkojumu Nr. ANP/1-6/17/167, 

 

1. Noteikt maksu Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes sociālajam pakalpojumam Dienas 

aprūpes centrs “Saules stars” (turpmāk – Pakalpojums) 10,00 euro dienā, jeb 1,25 euro 

stundā. 

2. Klientiem, kuriem tiek piešķirts Pakalpojumus ārpus Eiropas Sociālā fonda projekta 

Nr. 9.2.2.1./15/I/003 “Vidzeme iekļauj” Pakalpojuma maksa tiek piemērota ievērojot 

Ministru kabineta 2003. gada 27. maija noteikumus Nr. 275 “Sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojumu izmaksas tiek 

segtas no pašvaldības budžeta”. 

3. Ar šī lēmuma spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Alūksnes novada domes 2020. gada 

30. jūlija lēmums Nr. 200 “Par dienas aprūpes centra “Saules stars” pakalpojuma maksas 

noteikšanu”. 

4. Lēmums stājas spēkā 2021. gada 1. decembrī. 

 

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 25. novembrī                          sēdes protokols Nr.18, 22.p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

LĒMUMS Nr.344 

 

Par maksas noteikšanu Dienas aprūpes centra “Saules zaķi” sociālajam pakalpojumam 

 

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

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

Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52. panta pirmās daļas 9. punktu, Ministru kabineta 

2003. gada 27. maija noteikumu Nr. 275 “Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 

pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojumu izmaksas tiek segtas no 

pašvaldības budžeta” 6. punktu, 

Ņemot vērā Maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodiku un izcenojumu 

apstiprināšanas kārtību, kas apstiprināta ar Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektora 

22.05.2017. rīkojumu Nr. ANP/1-6/17/167, 

 

1. Noteikt maksu Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes sociālajam pakalpojumam Dienas 

aprūpes centrs “Saules zaķi” (turpmāk – Pakalpojums) 10,30  euro dienā. 

2. Klientiem, kuriem tiek piešķirts Pakalpojumus ārpus Eiropas Sociālā fonda projekta 

Nr. 9.2.2.1./15/I/003 “Vidzeme iekļauj” Pakalpojuma maksa tiek piemērota ievērojot 

Ministru kabineta 2003. gada 27. maija noteikumus Nr. 275 “Sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojumu izmaksas tiek 

segtas no pašvaldības budžeta”. 

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

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                                            Dz.ADLERS 
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.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 25. novembrī                          sēdes protokols Nr.18, 23.p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

LĒMUMS Nr.345 

 

Par maksas noteikšanu sociālajam pakalpojumam “Specializētās darbnīcas” 

 

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

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

Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52. panta pirmās daļas 9. punktu, Ministru kabineta 

2003. gada 27. maija noteikumu Nr. 275 “Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 

pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojumu izmaksas tiek segtas no 

pašvaldības budžeta” 6. punktu,  

Ņemot vērā Maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodiku un izcenojumu 

apstiprināšanas kārtību, kas apstiprināta ar Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektora 

22.05.2017. rīkojumu Nr. ANP/1-6/17/167, 

 

1. Noteikt maksu Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes sociālajam pakalpojumam 

“Specializētās darbnīcas” (turpmāk – Pakalpojums) 12,52 euro dienā. 

2. Klientiem, kuriem tiek piešķirts Pakalpojumus ārpus Eiropas Sociālā fonda projekta 

Nr. 9.2.2.1./15/I/003 “Vidzeme iekļauj” Pakalpojuma maksa tiek piemērota ievērojot 

Ministru kabineta 2003. gada 27. maija noteikumus Nr. 275 “Sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojumu izmaksas tiek 

segtas no pašvaldības budžeta”. 

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

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                                            Dz.ADLERS 
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.lv



 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 

Reģistrācijas numurs 90000018622 
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Alūksnē 

2021. gada 25. novembrī                          sēdes protokols Nr.18, 24.p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

LĒMUMS Nr.346 

 

Par grozījumu Alūksnes novada domes 29.07.2021. lēmumā Nr. 199 “Par ēdināšanas 

pakalpojuma maksu Strautiņu pamatskolā” 

 

Ņemot vērā Maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodiku un izcenojumu 

apstiprināšanas kārtību, kas apstiprināta ar Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektora 

22.05.2017. rīkojumu Nr. ANP/1-6/17/167, un veikto papildu aprēķinu, 

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

pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punkta g) apakšpunktu, Pievienotās vērtības nodokļa 

likuma 52. panta pirmās daļas 12. punktu, Ministru kabineta 2013. gada 3. janvāra noteikumu 

Nr. 17 “Pievienotās vērtības nodokļa likuma normu piemērošanas kārtība un atsevišķas 

prasības pievienotās vērtības nodokļa maksāšanai un administrēšanai” 30. punktu,  

 

1. Izdarīt grozījumu Alūksnes novada domes 29.07.2021. lēmumā Nr. 199 “Par 

ēdināšanas pakalpojuma maksu Strautiņu pamatskolā” un izteikt lēmuma 

1.2. apakšpunktu jaunā redakcijā: 

Nr.p.k. Ēdienreize Ēdināšanas pakalpojuma maksa PVN 

Pastāvīgā 

daļa (ēdiena 

sagatavošanas 

izmaksas) 

Mainīgā 

daļa 

(produktu 

izmaksas) 

Kopā 

1.2. izglītojamajiem vecumā no trīs līdz sešiem gadiem, par kuriem Iestādē ir iesniegts 

ārsta atzinums par speciālā uztura nepieciešamību, tajā skaitā pa ēdienreizēm: 

1.2.1. Brokastis 1,10 0,31 1,41 Nepiemēro 

1.2.2. Pusdienas 1,10 0,74 1,84 Nepiemēro 

1.2.3. Launags 1,10 0,34 1,44 Nepiemēro 

 Kopā 3,30 1,39 4,69  

 

2. Lēmums stājās spēkā 2021. gada 1. decembrī 

 

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 25. novembrī                          sēdes protokols Nr.18, 25.p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

LĒMUMS Nr.347 

 

Par grozījumiem Alūksnes novada domes 26.09.2013. lēmumā Nr. 425  “Par Ernsta 

Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas maksas pakalpojumiem” 

 

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

apakšpunktu,  

 

Izdarīt grozījumus Alūksnes novada domes 26.09.2013. lēmumā Nr. 425 “Par Ernsta 

Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas maksas pakalpojumiem”: 

1. 1.1.1. punktā skaitli “9,43” aizstāt ar skaitli “16,53”; 

2. 1.1.3. punktā skaitli “1,04” aizstāt ar skaitli “1,29”; 

3. Papildināt ar 1.1.4. punktu šādā redakcijā”: 

Nr. Pakalpojums Vienība Cena bez 

PVN euro 

PVN likme 

21% 

1.1.4. Izglītojamo nometņu dalībnieku 

grupām 

personai 16,53** piemēro 

**piemērojot cenai 50% atvieglojumu 

 

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 25. novembrī                          sēdes protokols Nr.18, 26.p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

LĒMUMS Nr.348 

 

Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem Ernsta Glika 

Alūksnes Valsts ģimnāzijas internātam 

 

 Izskatot Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 01.11.2021. iesniegumu Nr. AVG/1-

14/21/75, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 01.11.2021. ar Nr. ANP/1-42/21/3701, 

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 un Alūksnes novada domes Finanšu komitejas 17.11.2021. lēmumu (sēdes 

protokols Nr.12, 11.punkts), 

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 7 600,00 EUR (septiņi 

tūkstoši seši simti euro) apmērā Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas internāta viena 

divistabu dzīvojamā bloka kosmētiskajam remontam un mēbeļu iegādei. 

2. Finansējumu attiecināt uz 092140 valdības funkciju kodu - Ernsta Glika Alūksnes Valsts 

ģimnāzijas internāts. 

3. Alūksnes novada pašvaldības Finanšu nodaļai nodrošināt iepriekšminēto līdzekļu 

iekļaušanu Alūksnes novada pašvaldības budžetā 2021. gadam. 

4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu. 

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 
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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. novembrī                          sēdes protokols Nr.18, 27.p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

LĒMUMS Nr.349 

 

Par valsts budžeta finansējuma sadali Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēm 

piemaksām COVID-19 pandēmijas laikā 

 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2021. gada 11. novembra rīkojumu Nr. 827 “Par 

finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem 

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

 

1. Apstiprināt valsts budžeta finansējuma 17 581 EUR (septiņpadsmit tūkstošu piecu 

simtu astoņdesmit viena euro) apmērā sadalījumu vispārējās izglītības pamata un 

vidējās izglītības iestādēm (turpmāk – izglītības iestāde) piemaksām par 

epidemioloģisko nosacījumu, loģistikas un darba organizācijas procesa nodrošināšanu 

COVID-19 pandēmijas laikā saskaņā ar pielikumu. 

2. Valsts budžeta finansējums mērķēts uz izglītības iestādē notiekošo papildu darbu 

saistībā ar testēšanas loģistikas, epidemioloģisko nosacījumu un darba organizācijas 

procesa nodrošināšanu un paredzēts izmaksai izglītības iestādes administrācijas, 

tehniskajam, medicīnas un pedagoģiskajam personālam, t.i. personām, kas atbildīgas 

par epidemioloģiskās drošības prasību ievērošanu, kā arī iekšējās kontroles sistēmu 

epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanu. 

3. Noteikt, ka izglītības iestādes direktors ir atbildīgs par finansējuma tālāko sadali. 

4. Valsts budžeta finansējumu piemaksām izlietot līdz 2021. gada 31. decembrim. 

5. Alūksnes novada pašvaldības Finanšu nodaļai nodrošināt iepriekšminētā finansējuma 

iekļaušanu Alūksnes novada pašvaldības budžetā 2021. gadam. 

6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu. 

 

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 25. novembrī                          sēdes protokols Nr.18, 28.p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

LĒMUMS Nr.350 

 

Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2021. gada 27. maija lēmumā Nr. 146  

“Par projektu “Tālavas ielas pārbūve Alūksnē, Alūksnes novadā (2.kārta)”” 

 

Izskatot Satiksmes ministrijas 08.11.2021. vēstuli Nr. 04.1-02/4385 “Par 

līdzfinansējumu pilsētu tranzīta ielu atjaunošanai”, kas saņemta un reģistrēta Alūksnes novada 

pašvaldībā 08.11.2021. ar Nr. ANP/1-2/21/3772, 

1. Izteikt Alūksnes novada domes 2021. gada 27. maija lēmuma Nr. 146 “Par projektu 

“Tālavas ielas pārbūve Alūksnē, Alūksnes novadā (2.kārta)””, turpmāk – Lēmums, 

3.punktu šādā redakcijā: 

“3. Projekta atbalsta gadījumā, nodrošināt Alūksnes novada pašvaldības 

līdzfinansējumu 281 553,91 EUR (divi simti astoņdesmit viena tūkstoša pieci simti 

piecdesmit trīs euro 91 centa) apmērā, ko sastāda 30% no projekta indikatīvajām 

kopējām izmaksām, no pašvaldības 2022. un 2023. gada budžeta līdzekļiem.” 

 

2. Papildināt Lēmumu ar 4.punktu šādā redakcijā: 

“4. Gadījumā, ja Satiksmes ministrija nenodrošina valsts līdzfinansējumu pilnā apmērā, 

2023. gadā nodrošināt Alūksnes novada pašvaldības finansējumu pilnā apjomā, lai 

pabeigtu projektu.” 

 

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, 
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Alūksnē 

2021. gada 25. novembrī                          sēdes protokols Nr.18, 29.p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

LĒMUMS Nr.351 

 

Par grozījumiem Alūksnes novada domes 28.11.2019. lēmumā Nr. 356 “Par aizņēmumu 

projekta “Alūksnes novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošanai” 

īstenošanai” 

 

Ņemot vērā Alūksnes novada pašvaldības 26.07.2021. vienpusīgi lauzto 20.11.2019. 

būvdarbu līgumu Nr. ANP/1-45.1/19/482 un 19.10.2021. noslēgto līgumu Nr. ANP/1-

45.1/21/369 “Par būvniecības pabeigšanu Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas ēku 

pārbūvei”,  

kā arī 25.06.2018. starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un Alūksnes novada 

pašvaldību noslēgto vienošanos par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu 

Nr.8.1.2.0/18/I/002, kas reģistrēta Alūksnes novada pašvaldībā 25.06.2018. ar Nr. ANP/1-

45.3/18/98, Alūksnes novada attīstības programmas aktualizētā Investīciju plāna 2015.-

2021. gadam, kas apstiprināts ar Alūksnes novada domes 18.06.2021. lēmuma Nr. 179, 

31.1. punktu, Alūksnes novada izglītības attīstības programmas 2016.-2020. gadam, kas 

apstiprināta ar Alūksnes novada domes 24.03.2016. lēmumu Nr. 103, paredzēto uzdevumu un 

pasākumu plāna 1.1.1. punktu, 

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

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

2021. gadam” 12. panta otrās daļas 1. punktu, likuma “Par pašvaldību budžetiem” 22., 24. un 

30. pantu, Ministru kabineta 2008. gada 25. marta noteikumu Nr. 196 “Noteikumi par 

pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 2. un 6. punktu, 

 

Izdarīt šādus grozījumus Alūksnes novada domes 28.11.2019. lēmumā Nr. 356 “Par 

aizņēmumu projekta “Alūksnes novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošanai” 

īstenošanai”: 

1. Lēmuma 1. punktā skaitli un vārdus “1 957 021 EUR  (viens miljons deviņi simti 

piecdesmit septiņi tūkstoši divdesmit viens euro)” aizstāt ar skaitli un vārdiem 

“2 945 080 EUR  (divi miljoni deviņi simti četrdesmit pieci tūkstoši astoņdesmit 

euro)”. 

2. Lēmuma 1.punktā tekstu “no 2022.gada marta līdz 2036.gada decembrim” aizstāt 

ar tekstu “no 2023.gada marta līdz 2037.gada decembrim”. 

3. Paredzamā aizņēmuma atmaksas plānoto grafiku izteikt jaunā redakcijā saskaņā ar 

pielikumu. 

4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu. 
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Pielikumā: Paredzamā aizņēmuma atmaksas plānotais grafiks (jaunā redakcijā) uz 4 lapām. 

 

Domes priekšsēdētājs        Dz.ADLERS 
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Lēmums satur ierobežotas pieejamības informāciju 
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Alūksnē 

2021. gada 25. novembrī                          sēdes protokols Nr.18, 30.p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

LĒMUMS Nr.352 

 

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

vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā” 

 

Izskatot 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, 

Alsviķu pagasta pārvaldes 10.11.2021. iesniegumu Nr. APP/1.5/21/103 “Par vakantā amata 

likvidēšanu”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 10.11.2021. ar Nr. ANP/1-42/21/3807, 

Ilzenes pagasta pārvaldes 11.11.2021. iesniegumu Nr. IPP/1-5/21/57 “Par grozījumiem 

Alūksnes novada domes 28.12.2020. lēmumā Nr.342 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes 

novada pašvaldībā”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 12.11.2021. ar Nr. ANP/1-

42/21/3829, Alūksnes novada domes 25.11.2021. lēmumu Nr.335 “Par Ziemera pagasta 

pārvaldes un Veclaicenes pagasta pārvaldes reorganizāciju”, Alūksnes novada domes 

25.11.2021. lēmumu Nr.336 “Par Veclaicenes un Ziemera pagastu apvienības pārvaldes 

nolikuma apstiprināšanu”, Alūksnes novada domes 25.11.2021. lēmumu Nr.338 “Par Centrālās 

administrācijas nolikumu”, 

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

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

5.9. un 5.10. punktu, 

 

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

vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”:  

1. Ar 2021. gada 1. decembri Alsviķu pagasta pārvaldei (6.pielikums) likvidēt 9. pozīcijas 

amata vienību – ambulatorā dienesta ārsta palīgs. 

2. Ar 2022. gada 1. janvāri: 

2.1. Alūksnes novada pašvaldības administrācijai (1.pielikums) nosaukumu “Alūksnes 

novada pašvaldības administrācija” aizstāt ar nosaukumu “Centrālā administrācija”; 

2.2. Ilzenes pagasta pārvaldei (8.pielikums): 

2.2.1. 2.pozīcijas amata vienībai – autobusa vadītājs, amatalgas likmi “[..]” aizstāt ar 

amatalgas likmi “[..]”, darba slodzi “1” aizstāt ar darba slodzi “0,3”, 

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

2.2.2. 3.pozīcijas amata vienībai – ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis, 

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

ar darba slodzi “0,7”, mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar mēnešalgas likmi “[..]”; 
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2.3. Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijai (36. pielikums) 7.pozīcijas amata vienībai – 

laborants (fizika, ķīmija), darba slodzi “1,5” aizstāt ar darba slodzi “1” un mēnešalgas 

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

2.4. Izveidot jaunu 51.pielikumu – “Veclaicenes un Ziemera pagastu apvienības 

pārvalde”; 

2.5. Veclaicenes pagasta pārvaldei (18.pielikums): 

2.5.1. likvidēt 1.pozīcijas amata vienību – vadītājs, 

2.5.2. no 2. līdz 13.pozīcijas amatu vienības pārcelt uz 51.pielikumu “Veclaicenes 

un Ziemera pagastu apvienības pārvalde”; 

2.6. Ziemera pagasta pārvaldei (20.pielikums): 

2.6.1. 1.pozīcijas amata vienību – vadītājs, pārcelt uz 51.pielikumu “Veclaicenes un 

Ziemera pagastu apvienības pārvalde”, amatalgas un mēnešalgas likmi “[..]” 

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

2.6.2. no 2. līdz 12.pozīcijas amatu vienības pārcelt uz 51.pielikumu “Veclaicenes 

un Ziemera pagastu apvienības pārvalde”. 

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 
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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. novembrī                          sēdes protokols Nr.18, 31.p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

LĒMUMS Nr.353 

 

Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības 2012. gada 23. februāra noteikumos 

Nr. 3/2012 “Kārtība, kādā sadala Alūksnes novada pašvaldības budžeta līdzekļus” 

 

Izskatot Alūksnes novada Bāriņtiesas 22.09.2021. iesniegumu Nr. BAR/1-14/21/1161 

“Par izmaiņām budžeta kārtībā”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 22.09.2021. ar 

Nr. ANP/1-42/21/3197, 

ņemot vērā Alūksnes novada domes 26.11.2020. lēmumu Nr. 303 “Par Alūksnes novada 

Sociālo lietu pārvaldes struktūrvienības “Alūksnes novada Naktspatversme” likvidāciju”, 

29.07.2021. lēmumu Nr. 208 “Par grozījumiem Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes 

nolikumā”, 25.11.2021. lēmumu Nr. 341 “Par Alsviķu pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” 

nolikuma apstiprināšanu”, 

pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72. panta pirmās daļas 2. punktu, 

likuma “Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 2. punktu, Likuma par budžetu un finanšu 

vadību 44. panta pirmo daļu un likumu “Par pašvaldību budžetiem”, 

 

1. Izdarīt Alūksnes novada pašvaldības 2012. gada 23. februāra noteikumos Nr. 3/2012 

“Kārtība, kādā sadala Alūksnes novada pašvaldības budžeta līdzekļus” šādus 

grozījumus: 

1.1. svītrot 4.2.5.37. apakšpunktu; 

1.2. papildināt ar 4.2.5.63. apakšpunktu šādā redakcijā:  

“4.2.5.63. Dienas aprūpes centrs bērniem “Saules zaķi””; 

1.3. papildināt ar 4.2.5.64. apakšpunktu šādā redakcijā:  

“4.2.5.64. Specializētās darbnīcas”; 

1.4. papildināt ar 4.2.5.65. apakšpunktu šādā redakcijā:  

“4.2.5.65. Sociālās rehabilitācijas centrs”; 

1.5. svītrot 4.2.5.3 apakšpunktu; 

1.6. 5.1.2. apakšpunktā svītrot tekstu “PII “Saulīte un” un tekstu iekavās “(diennakts 

pirmsskolas izglītības iestādes)” izteikt vienskaitlī “(diennakts pirmsskolas izglītības 

iestāde)”. 

2. Alūksnes novada pašvaldības Administrācijas Finanšu nodaļai piemērot 

iepriekšminētos grozījumus, izstrādājot Alūksnes novada pašvaldības budžeta 

2022. gadam projektu. 

3. Lēmums stājās spēkā ar tā pieņemšanu. 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

LĒMUMS Nr.354 

 

Par metu konkursa žūrijas komisijas sastāvu 

 

Pamatojoties uz Alūksnes novada domes 2021. gada 23. septembra lēmumu Nr. 291 

(protokola Nr. 15, 31.p.) un likuma “Par pašvaldībām” 15. panta 4. un 5. punktu, 

 

1. Apstiprināt metu konkursa bibliotēkas izveidei Ojāra Vācieša ielā 2A, Alūksnē žūrijas 

komisijas sastāvu: 

1.1. Dzintars Adlers – Alūksnes novada domes priekšsēdētājs, žūrijas komisijas 

priekšsēdētājs; 

1.2. Māris Malahovskis – arhitekts; 

1.3. Juris Dambis – arhitekts, Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes vadītājs; 

1.4. Sandra Smildziņa – arhitekte, Alūksnes novada pašvaldības Būvvaldes vadītāja; 

1.5. Anda Lejasblusa – arhitekte, Alūksnes novada pašvaldības projektu koordinatore; 

1.6. Iveta Ozoliņa – Alūksnes pilsētas bibliotēkas direktore; 

1.7. Līga Langrate – Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietniece attīstības un 

investīciju piesaistes jautājumos. 

 

2. Pilnvarot izpilddirektoru aizstāt vai papildināt komisijas sastāvu, kopumā ne vairāk kā 

trīs gadījumos. 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

LĒMUMS Nr.355 

 

Par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu pārbūvi 

 

Pēc veiktās tehniskās apsekošanas informācijas, pamatojoties uz gaidāmo projektu 

konkursu ““Ieguldījumi materiālajos aktīvos” 2014.–2020. gada plānošanas perioda pārejas 

laikā 2021. un 2022. gadā” un likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 1. un 2. punktu,  

 

Veikt nepieciešamās darbības projektu pieteikumu sagatavošanai šādu pašvaldības nozīmes 

koplietošanas meliorācijas sistēmu pārbūvei: 

1. pašvaldības nozīmes koplietošanas ūdensnoteka ŪSIK 42464:16 Annas pagastā, 

Alūksnes novadā; 

2. pašvaldības nozīmes koplietošanas ūdensnoteka ŪSIK 424962:01 Mārkalnes pagastā, 

Alūksnes novadā; 

3. pašvaldības nozīmes koplietošanas ūdensnoteka ŪSIK 42468:02 un 42468:10 

Kalncempju pagastā, Alūksnes novadā. 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

LĒMUMS Nr.356 

 

Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2015. gada 30. jūlija lēmumā Nr. 249 “Par 

dalību Latvijas Nacionālās veselību veicinošo pašvaldību tīklā” 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 6. punktu, 21. panta 

pirmās daļas 23. un 24.punktu, 

 

 izdarīt šādus grozījumus Alūksnes novada domes 2015. gada 30. jūlija lēmumā Nr. 249 

“Par dalību Latvijas Nacionālajā veselību veicinošo pašvaldību tīklā”: 

 

1. Izteikt 2. punktu šādā redakcijā: 

“2. Noteikt, ka atbildīgā persona par Tīkla pasākumu īstenošanu ir Alūksnes novada 

domes priekšsēdētāja vietniece attīstības un investīciju piesaistes jautājumos, Sociālās, 

izglītības un kultūras komitejas priekšsēdētāja Līga LANGRATE”. 

 

2. Izteikt 3. punktu šādā redakcijā: 

“3. Par Tīkla koordinatoru norīkot Alūksnes novada pašvaldības projektu vadītāju 

Kristīni LĀCI”. 

 

3. Lēmums stājas spēkā ar 01.12.2021. 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

LĒMUMS Nr.357 

 

Par grozījumu Alūksnes novada domes 2015. gada 30. jūlija lēmumā Nr. 235  

“Par Alūksnes novada pašvaldības nedzīvojamo telpu Dārzā ielā 11, Alūksnē, Alūksnes 

novadā iznomāšanu”  

 

Izskatot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes 23.11.2021. iesniegumu Nr. 24/1-

42/5768 “Par telpu nomas pagarinājumu”, kas saņemts un reģistrēts Alūksnes novada 

pašvaldībā 23.11.2021. ar Nr. ANP/1-35/21/3926, un pamatojoties uz likuma “Par 

pašvaldībām” 77. panta ceturto daļu, Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumu 

Nr. “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” 12.punktu, 

 

Izdarīt grozījumu Alūksnes novada domes 2015. gada 30. jūlija lēmumā Nr. 235 “Par 

Alūksnes novada pašvaldības nedzīvojamo telpu Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā 

iznomāšanu” (sēdes protokols Nr. 13, 9.p.), izsakot 3. punktu šādā redakcijā: 

 

“3. Noteikt, ka termiņš telpu nomai ir 10 (desmit) gadi.” 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

LĒMUMS Nr.358 

 

Par piekrišanu veikt grozījumu nekustamā īpašuma pirkuma līgumā 

 

Izskatot nekustamā īpašuma Pils ielā 52, Alūksnē, Alūksnes novadā pircēja iesniegumu, 

kas saņemts un reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 24.11.2021. ar Nr. ANP/1-40/21/3947, 

ņemot vērā Alūksnes novada domes 25.04.2019. lēmuma Nr. 96 “Par Alūksnes novada 

pašvaldības nekustamā īpašuma Pils ielā 52, Alūksnē, Alūksnes novadā atsavināšanu” 

4. punktu, 

 

Piekrist veikt grozījumu 29.10.2019. nekustamā īpašuma pirkuma līguma Nr. ANP/1-

45.1/19/342451 3.5. punktā, nosakot pircējam pienākumu līdz 30.11.2022. sakārtot ēkas Pils 

ielā 52, Alūksnē, Alūksnes novadā fasādi. 
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