
 

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 26. augustā                          sēdes protokols Nr.14, 2.p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

LĒMUMS Nr.242 

 

Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Ziedu iela 2, 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 15.03.2021. lēmumu (protokols Nr.3, 2. p.), 

 

1. Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu Ziedu ielā 2, 

Alūksnē, Alūksnes novadā, īpašuma kadastra Nr. 3601 011 2152, kas sastāv no 

zemesgabala 0,1349 ha platībā.  

2. Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē. 

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

pašvaldības Īpašumu atsavināšanas komisijai. 

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

www.aluksne.lv. 

 

Domes priekšsēdētājs                                      Dz.ADLERS 

  



 

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 26. augustā                          sēdes protokols Nr.14, 3.p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

LĒMUMS Nr.243 

 

Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Peldu iela 15B, 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 16.08.2021. lēmumu (protokols Nr.7, 2.p.), 

 

1. Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu Peldu ielā 15B, 

Alūksnē, Alūksnes novadā, īpašuma kadastra Nr. 3601 007 1130, kas sastāv no 

zemesgabala 0,1873 ha platībā.  

2. Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē. 

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

pašvaldības Īpašumu atsavināšanas komisijai. 

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

www.aluksne.lv. 

 

Domes priekšsēdētājs                                      Dz.ADLERS 

  



 

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 26. augustā                          sēdes protokols Nr.14, 4.p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

LĒMUMS Nr.244 

 

Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Brīvības iela 15A, 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 16.08.2021. lēmumu (protokols Nr.7, 2.p.), 

 

1. Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu Brīvības ielā 

15A, Alūksnē, Alūksnes novadā, īpašuma kadastra Nr. 3601 033 4724, kas sastāv no  2 

(divām) zemes vienībām  0,3862 ha kopplatībā.  

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 

  



 

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 26. augustā                          sēdes protokols Nr.14, 5.p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

LĒMUMS Nr.245 

 

Par projekta ietvaros attīstītās teritorijas Rūpniecības ielā 1A, Alūksnē,  

Alūksnes novadā iznomāšanu 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 77. pantu, Ministru kabineta 2015. gada 

10. novembra noteikumu Nr.645 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 

5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas 

atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” īstenošanas noteikumi” 33.punktu,  

 

1. Iznomāt projekta “Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Alūksnes 

pilsētā” ietvaros attīstīto teritoriju un ar to saistīto infrastruktūru saskaņā ar pielikumā 

pievienoto shēmu Rūpniecības ielā 1A, Alūksnē, Alūksnes novadā (zemes vienības 

kadastra apzīmējums 3601 003 0002).  

2. Nomnieku noskaidrot mutiskā izsolē. 

3. Nekustamā īpašuma izmantošanas mērķis – nomnieka komercdarbībai. Nomas termiņš 

– līdz 12 gadiem. 

4. Noteikt īpašos nomas nosacījumus: 

 4.1. Nomnieks - persona, kas atbilst mazā (sīkā) vai vidējā komersanta statusam 

saskaņā ar Eiropas Komisijas regulā Nr.651/2014 noteikto, kura saimnieciskā darbība saskaņā 

ar Saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju Eiropas Kopienā, 2. redakcija (NACE 2 red) 

nav saistīta ar šādām tautsaimniecības nozarēm: elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde, 

izņemot gaisa kondicionēšanu (NACE kods: D); ūdensapgāde, kā arī notekūdeņu, atkritumu 

apsaimniekošana un sanācija, izņemot otrreizējo pārstrādi (NACE kods: E); vairumtirdzniecība 

un mazumtirdzniecība, izņemot automobiļu un motociklu remontu (NACE kods: G); finanšu 

un apdrošināšanas darbības (NACE kods: K); operācijas ar nekustamo īpašumu (NACE kods: 

L); valsts pārvalde un aizsardzība, obligātā sociālā apdrošināšana (NACE kods: O); azartspēles 

un derības (NACE kods: R92); tabakas audzēšana (NACE kods: A01.15) un tabakas 

izstrādājumu ražošana (NACE kods: C12); ārpusteritoriālo organizāciju un institūciju darbība 

(NACE kods: U); 

 4.2. Nomniekam ir pienākums līdz 2023.gada 31.decembrim no nomas līguma 

noslēgšanas kopā ar citiem komersantiem projekta attīstītajā teritorijā, vai nekustamajā 

īpašumā, kas robežojas ar projekta īstenošanas vietu, investēt savā uzņēmējdarbībā projekta 

teritorijā ne mazāk kā 389 800 tūkstoši EUR un radīt ne mazāk kā 3 jaunas darba vietas.  

 4.3. Nodrošinot īpašo nosacījumu izpildīšanu, nomnieks ir tiesīgs nodot objekta daļu 

apakšnomā personai, kas atbilst nomniekam noteiktajam statusam. 

       5. Uzdot nomas tiesību izsoles organizēšanu un nosacītās nomas maksas noteikšanu veikt 

Alūksnes novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas komisijai.  

       6. Pilnvarot komisiju apstiprināt publicējamo informāciju par nomas objektu. 

https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2021/2608/Rupniecibas_1A_laukuma_nomai%20(1).pdf


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

www.aluksne.lv. 

 

Domes priekšsēdētājs                                      Dz.ADLERS 

  

http://www.aluksne.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 26. augustā                          sēdes protokols Nr.14, 6.p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

LĒMUMS Nr.246 

 

Par Alūksnes pilsētas zemes komisijas 2010.gada 14. decembra lēmuma Nr.220  

atzīšanu par spēku zaudējušu 

 

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

“Par zemes komisijām” pārejas noteikumu 2.punktu, ņemot vērā Valsts zemes dienesta 

Vidzemes reģionālās nodaļas  09.06.2021. iesniegumu, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 

ar Nr. ANP/1-35/21/1884,  

Atzīt par spēku zaudējušu Alūksnes pilsētas zemes komisijas 2010.gada 14. decembra 

lēmumu Nr.220 “Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz apbūvētu zemes vienību”.  

 

Domes priekšsēdētājs                                      Dz.ADLERS 

  



 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 

Reģistrācijas numurs 90000018622 

Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV – 4301, tālruņi: 64381496, 29453047, e-pasts: dome@aluksne.lv, 
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A/S „SEB banka”, kods UNLALV2X, konts Nr.LV58UNLA0025004130335   

Alūksnē 

2021. gada 26. augustā                          sēdes protokols Nr.14, 7.p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

LĒMUMS Nr.247 

 

Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2020. gada 30. aprīļa lēmumā Nr. 113  

“Par Alūksnes pilsētas grants seguma ielām”  

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. punktu, 21. panta 

pirmās daļas 23. punktu, 

 

Papildināt 2020. gada 30. aprīļa lēmumu Nr. 113 “Par Alūksnes pilsētas grants seguma 

ielām” ar 1.12., 1.13., 1.14. un 1.15. punktiem šādā redakcijā: 

1.12. Ezermalas ielai; 

1.13. Robežu ielai; 

1.14. Cerību ielai; 

1.15. Ošu ielai. 

 

Domes priekšsēdētājs                             Dz.ADLERS 

  



 

 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 

Reģistrācijas numurs 90000018622 

Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV – 4301, tālruņi: 64381496, 29453047, e-pasts: dome@aluksne.lv, 
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A/S „SEB banka”, kods UNLALV2X, konts Nr.LV58UNLA0025004130335   

Alūksnē 

2021. gada 26. augustā                          sēdes protokols Nr.14, 8.p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

LĒMUMS Nr.248 

 

Par Alūksnes novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikuma 

apstiprināšanu 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, 61. panta 

trešo daļu, Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 11. panta pirmās daļas 

2. punktu, 

 

Apstiprināt Alūksnes novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumu 

(pielikumā uz 3 lapām). 

 

Domes priekšsēdētājs                Dz.ADLERS 

 

  

https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2021/2608/CAK_nolikums.docx


 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 
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Alūksnē 

2021. gada 26. augustā                          sēdes protokols Nr.14, 9.p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

LĒMUMS Nr.249 

 

Par Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādes “Pienenīte” 

nolikuma apstiprināšanu 

 

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

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

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

lapām). 

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

 

Domes priekšsēdētājs                Dz.ADLERS 

  

https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2021/2608/Pienenite_nolikums.docx
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2021/2608/Pienenite_nolikums.docx
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Reģistrācijas numurs 90000018622 
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Alūksnē 

2021. gada 26. augustā                          sēdes protokols Nr.14, 10.p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

LĒMUMS Nr.250 

 

Par Alūksnes novada domes 2021.gada 29.jūlija saistošo noteikumu  

Nr. 20/2021 “Grozījumi Alūksnes novada domes 2017.gada 24.augusta  

saistošajos noteikumos Nr. 18/2017 “Saistošie noteikumi par ēdināšanas pakalpojuma 

maksas atvieglojumiem Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēs”” precizēšanu 

 

 Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2021.gada 6.augusta 

atzinumu Nr. 1-18/7384 “Par saistošajiem noteikumiem Nr. 20/2021” un pamatojoties uz 

likuma “Par pašvaldībām” 45.panta ceturto daļu, 

 

precizēt Alūksnes novada domes 2021.gada 29.jūlija saistošos noteikumus Nr. 20/2021 

“Grozījumi Alūksnes novada domes 2017.gada 24.augusta saistošajos noteikumos Nr. 18/2017 

“Saistošie noteikumi par ēdināšanas pakalpojuma maksas atvieglojumiem Alūksnes novada 

pašvaldības izglītības iestādēs”” un to paskaidrojuma rakstu. 

 

Domes priekšsēdētājs                Dz.ADLERS 

  

https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2021/2608/Saistoso_noteikumu_precizsana_edinasana.docx
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2021/2608/Saistoso_noteikumu_precizsana_edinasana.docx
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2021/2608/Saistoso_noteikumu_precizsana_edinasana.docx
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2021/2608/Saistoso_noteikumu_precizsana_edinasana.docx


Satur ierobežotas pieejamības informāciju - personas kodu 

 

 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 

Reģistrācijas numurs 90000018622 
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Alūksnē 

2021. gada 26. augustā                          sēdes protokols Nr.14, 11.p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

LĒMUMS Nr.251 

 

Par pašvaldības stipendijas izmaksas pārcelšanu 

            

Ņemot vērā Zanes SVIKLES 2021. gada 29. jūlija iesniegumu, kas reģistrēts Alūksnes 

novada pašvaldībā ar Nr. ANP/1-23/20/820, Alūksnes novada domes 2016. gada 28. aprīļa 

lēmuma Nr. 145 “Par Alūksnes novada pašvaldības stipendijām” (sēdes protokols Nr.8, 18.p.) 

1.1.2. punktu, pamatojoties uz Alūksnes novada domes 2016. gada 28. janvāra saistošo 

noteikumu Nr. 4/2016 “Par pašvaldības stipendiju piešķiršanu speciālistu piesaistei Alūksnes 

novadā” 4.4., 16. punktu, 18.4.7.apakšpunktu un Alūksnes novada pašvaldības stipendiju 

piešķiršanas komisijas 2021. gada 3. augusta lēmumu, protokols Nr. 1,   

1. Pārtraukt Alūksnes novada pašvaldības stipendiju rezidentei Zanei SVIKLEI, personas 

kods [..], stipendijas izmaksu laika periodā no 01.09.2021. līdz 30.09.2021. un pārcelt 

stipendijas izmaksu uz 2022.gadu, uz laika periodu no 01.09.2022. līdz 30.09.2022.  

2. Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektoram nodrošināt grozījumu veikšanu 2020. gada 

30. septembrī noslēgtajā līgumā Nr. ANP/1-45.1/20/352. 

 

Domes priekšsēdētājs                 Dz.ADLERS 

  



 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

LĒMUMS Nr.252 

 

Par maksas apstiprināšanu  

Alūksnes Bērnu un jauniešu centra sniegtajiem pakalpojumiem 

 

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

apakšpunktu, Alūksnes novada domes 2011. gada 25. augusta saistošo noteikumu Nr. 23/2011 

“Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Alūksnes novada pašvaldības profesionālās ievirzes un 

interešu izglītības iestādēs” 3. punktu, Pievienotās vērtības nodokļa  likuma 52. panta pirmās 

daļas 12. punktu un 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” 28. punktu,  

 

1. Apstiprināt līdzfinansējuma maksu (maksa netiek aplikta ar pievienotās vērtības nodokli) 

par Alūksnes Bērnu un jauniešu centra pakalpojumiem, īstenojot interešu izglītības 

programmas laika posmā no 01.09.2021. līdz 31.05.2022.: 

1.1. ABJC teātris “SnulliS”- 4,00 EUR; 

1.2. Improvizācijas teātris- 4,00 EUR; 

1.3. “Džambas” - 4,00 EUR; 

1.4. Projektu un iniciatīvu darbnīca “10 kW radošo citronu” - 4,00 EUR; 

1.5. Lego darbnīca- 4,00 EUR;  

1.6. Izpēti, eksperimentē un atklāj! - 4,00 EUR, 

1.7. Dronu skola  - 4,00 EUR; 

1.8. Komiksu un Stop Motion darbnīca - 4,00 EUR; 

1.9. Vides izglītības pulciņš “Mazpulks” - 4,00 EUR; 

1.10. Šahs un dambrete - 4,00 EUR; 

1.11. Konstruēšana, būvēšana  un tehniskā modelēšana - 4,00 EUR; 

1.12. Stila un šūšanas studija - 4,00 EUR; 

1.13. Ukulele un ģitāras spēle - 4,00 EUR; 

1.14. Mākslas un dizaina studija – 4 EUR; 

1.15. Jauno producentu apvienība - 4,00 EUR; 

1.16. Stilīgas meitenes ABJC - 4,00 EUR; 

1.17. Deju kolektīvs “Enku - drenku” (skolas vecuma grupa) - 5,00 EUR; 

1.18. Robotika un tehniskā jaunrade - 5,00 EUR; 

1.19. Mūsdienu deju studija “Dejo savam priekam” - 5,00 EUR; 

1.20. Dziedāšanas studija “Dziedi savam priekam” - 5,00 EUR; 

1.21. Mūsdienu deja. Hip Hop. Urban.- 5,00 EUR; 

1.22. Deju kolektīvs “Enku- drenku” (pirmsskolas grupa) - 8,00 EUR; 

1.23. Dziedāšanas pulciņš “Puķuzirņi” (pirmsskolas grupa) - 8,00 EUR; 

1.24. Lego darbnīca (pirmsskolas grupa) - 7,00 EUR; 



1.25. Estētikas skoliņa (pirmsskolas grupa) - 9,00 EUR. 

   

2. Interešu izglītības programmas organizēt, ievērojot valstī noteiktos ierobežojumus un 

drošības pasākumus.  

 

3. Noteikt, ka Alūksnes Bērnu un jauniešu centra direktors ir atbildīgs par lēmuma izpildi. 

 

Domes priekšsēdētājs                 Dz. ADLERS 

  



 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 

Reģistrācijas numurs 90000018622 

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

www.aluksne.lv 

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

Alūksnē 

2021. gada 26. augustā                          sēdes protokols Nr.14, 13.p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

LĒMUMS Nr.253 

 

Par autobusa iegādi Zeltiņu pagasta skolēnu pārvadājumiem 

 

Izskatot Zeltiņu pagasta pārvaldes 29.07.2021. iesniegumu Nr. ZPP/1.5/21/26 “Par 

autobusu”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 29.07.2021. ar Nr. ANP/1-42/21/2443,  

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

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

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

nodrošināšana”,  

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

pirmās daļas 4.punktu, 21.panta pirmās daļas 23.punktu, 

 

1. Atbalstīt mazlietota autobusa ar deviņpadsmit pasažieru sēdvietām iegādi Zeltiņu 

pagasta skolēnu pārvadājumiem. 

2. Uzdot Zeltiņu pagasta pārvaldei normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā veikt iepirkumu. 

3. Pēc iepirkuma rezultāta izziņošanas, Zeltiņu pagasta pārvaldei informēt Alūksnes 

novada domi par nepieciešamā finansējuma apmēru. 

 

Domes priekšsēdētājs                 Dz.ADLERS 

  



 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 

Reģistrācijas numurs 90000018622 

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

www.aluksne.lv 

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

Alūksnē 

2021. gada 26. augustā                          sēdes protokols Nr.14, 14.p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

LĒMUMS Nr.254 

 

Par autobusa iegādi Ilzenes pagasta skolēnu pārvadājumiem 

 

Izskatot Ilzenes pagasta pārvaldes 02.08.2021. iesniegumu Nr. IPP/1-5/21/43 “Par 

autobusu”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 02.08.2021. ar Nr. ANP/1-42/21/2475,  

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

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

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

nodrošināšana”,  

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

pirmās daļas 4. punktu, 21. panta pirmās daļas 23. punktu, 

 

1. Atbalstīt mazlietota autobusa ar astoņām pasažieru sēdvietām iegādi Ilzenes pagasta 

skolēnu pārvadājumiem. 

2. Uzdot Ilzenes pagasta pārvaldei normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā veikt iepirkumu. 

3. Pēc iepirkuma rezultāta izziņošanas, Ilzenes pagasta pārvaldei informēt Alūksnes 

novada domi par nepieciešamā finansējuma apmēru. 

 

Domes priekšsēdētājs                Dz.ADLERS 

 

  



 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 

Reģistrācijas numurs 90000018622 

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

www.aluksne.lv 

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

Alūksnē 

2021. gada 26. augustā                          sēdes protokols Nr.14, 15.p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

LĒMUMS Nr.255 

 

Par līdzekļu piešķiršanu Dienvidu torņa biļešu namiņa izbūvei 

 

 Izskatot Alūksnes novada pašvaldības Plānošanas un attīstības nodaļas 16.08.2021. 

iesniegumu “Par finansējumu Dienvidu torņa biļešu namiņa izbūvei”, kas reģistrēts Alūksnes 

novada pašvaldībā 16.08.2021. ar Nr. ANP/1-47/21/2644,  

ņemot vērā Alūksnes novada aktualizētā Investīciju plāna 2015.-2021. gadam, kas 

apstiprināts ar Alūksnes novada domes  25.02.2021. lēmumu Nr.60, 72.2. punktu, 

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

likuma “Par pašvaldību budžetiem” 30. pantu,  

  

1. Piešķirt finansējumu 23 027 EUR (divdesmit trīs tūkstoši divdesmit septiņi euro) 

Dienvidu torņa biļešu namiņa izbūvei. 

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

grozījumus, palielinot ieņēmuma veida “Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi 

iepriekšējo gadu parādi” plānu par 23 027 EUR. 

3. Minētos izdevumus attiecināt uz 047313 valdības funkciju kodu – Alūksnes Tūrisma 

informācijas centrs – Alūksnes viduslaiku pils Dienvidu torņa ekspozīcija. 

4. Alūksnes novada pašvaldības Finanšu nodaļai nodrošināt iepriekšminēto līdzekļu 

pārkārtošanu nākamajos budžeta grozījumos 

5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu. 

 

Domes priekšsēdētājs                 Dz.ADLERS 

 



 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 

Reģistrācijas numurs 90000018622 

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

www.aluksne.lv 

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

Alūksnē 

2021. gada 26. augustā                          sēdes protokols Nr.14, 16.p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

LĒMUMS Nr.256 

 

Par grozījumiem Alūksnes novada bāriņtiesas nolikumā 

 

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

kabineta 19.12.2006. noteikumu Nr. 1037 “Bāriņtiesas darbības noteikumi” 2. punktu, 

 

1. Izdarīt grozījumus Alūksnes novada bāriņtiesas nolikumā, apstiprināts ar Alūksnes novada 

domes 2009. gada 20. augusta lēmumu Nr. 123 (protokols Nr. 7, 45. punkts): 

1.1. Papildināt ar 1.4.1 punktu šādā redakcijā: “1.4.1 Aizgādības tiesību pārtraukšanas, 

atņemšanas, pārtraukto aizgādības tiesību atjaunošanas un ārpusģimenes aprūpes jomās 

Bāriņtiesa Bāriņtiesu likumā noteiktajā apjomā atrodas Valsts bērnu tiesību 

aizsardzības inspekcijas funkcionālajā pārraudzībā”. 

1.2. Papildināt ar 1.8. un 1.9. punktu šādā redakcijā: 

“1.8. Bāriņtiesas funkcijas, uzdevumi un kompetence ir paredzēta Bāriņtiesu likumā un 

citos normatīvajos aktos. 

1.9. Bāriņtiesas darbības tiesiskuma nodrošināšanas mehānisms, kārtība, kādā var 

pārsūdzēt bāriņtiesas izdotos administratīvos aktus vai faktisko rīcību, ir paredzēta 

Bāriņtiesu likumā.” 

1.3. Svītrot 2. nodaļu. 

1.4. Izteikt 3.1. punkta ievaddaļu šādā redakcijā: “Bāriņtiesas sastāvā ir bāriņtiesas 

priekšsēdētājs un četri bāriņtiesas locekļi”. 

1.5. 3.1.1. apakšpunktā: 

aizstāt pirmajā teikumā vārdus “Alūksnes novada domei” ar vārdiem “Alūksnes novada 

pašvaldības izpilddirektoram”; 

papildināt ar piekto teikumu šādā redakcijā: 

“Bāriņtiesas priekšsēdētāju tā prombūtnes laikā aizvieto bāriņtiesas priekšsēdētāja 

norīkots bāriņtiesas loceklis.” 

1.6. Svītrot 3.1.2. apakšpunktu. 

1.7. Papildināt 3.1.3. apakšpunktu ar vārdiem: “pilda bāriņtiesas priekšsēdētāja rīkojumus 

un uzdevumus”. 

1.8. Svītrot 3.1.4. apakšpunktā vārdus “bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks un”. 

1.9. Svītrot 3.1.5. apakšpunktu. 

1.10.  Izteikt 3.2. punktu šādā redakcijā:  

“3.2. Bāriņtiesas amatpersonu un darbinieku atlīdzību nosaka dome. Darba līgumu ar 

bāriņtiesas priekšsēdētāju slēdz Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektors, bet ar 

pārējām bāriņtiesas amatpersonām un darbiniekiem – bāriņtiesas priekšsēdētājs.” 

1.11.  Aizstāt 3.3.punktā vārdus “ievēlēšanas amatā” ar vārdiem “darba tiesisko attiecību 

uzsākšanas”. 

1.12.  Svītrot 3.4., 3.5. un 3.6. punktā vārdu “vēlēta” (attiecīgā locījumā). 



1.13.  Svītrot 4.2. punkta pirmā teikumā vārdus “viņu ierašanās kārtībā” un otro teikumu. 

1.14.  Izteikt 4.3. punktu šādā redakcijā: 

“4.3. Bāriņtiesas locekļi apmeklētāju pieņemšanu pagastu pārvaldēs nodrošina pēc 

iepriekšēja pieraksta.” 

1.15. Izteikt 5.2. punktu šādā redakcijā: 

“5.2. Ar visu bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu materiāliem var iepazīties prokurors, Valsts 

bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas inspektors vai cita inspekcijas direktora norīkota 

amatpersona.” 

1.16. Izteikt 5.6.punktu šādā redakcijā: 

“5.6. Bāriņtiesas darbinieks nodrošina iespēju izrakstīt no lietas materiāliem, izmantojot 

personas tehniskos līdzekļus, nofotografējot nepieciešamo informāciju, vai ar tehniskajiem 

līdzekļiem izgatavot pieprasīto dokumentu kopijas.”  

 

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

 

Domes priekšsēdētājs                 Dz.ADLERS 

  



Lēmums satur ierobežotas pieejamības informāciju 

 

 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 

Reģistrācijas numurs 90000018622 

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

www.aluksne.lv 

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

Alūksnē 

2021. gada 26. augustā                          sēdes protokols Nr.14, 17.p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

LĒMUMS Nr.257 

 

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

vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā” 

 

Izskatot Alūksnes novada bāriņtiesas 03.08.2021. iesniegumu Nr. BAR/1-14/21/921 

“Par grozījumiem bāriņtiesas amatu sarakstā un bāriņtiesas darbinieku atalgojuma 

palielināšanu”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 03.08.2021. ar Nr. ANP/1-

42/21/2495, un Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 11.08.2021. iesniegumu Nr. AVG/1-

14/21/44, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 11.08.2021. ar Nr. ANP/1-42/21/2605, 

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.septembri izdarīt grozījumus Alūksnes novada domes 28.12.2020. 

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

1. Alūksnes novada bāriņtiesai (4.pielikums): 

1.1. likvidēt 2.pozīcijas amata vienību – bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks, 

1.2. 3.pozīcijas amata vienībai – bāriņtiesas loceklis, amatalgas likmi “[..]” aizstāt ar algas 

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

ar mēnešalgas likmi “[..]”, 

1.3. svītrot 3.1 pozīciju, 

1.4. 4.pozīcijas amata vienībai – bāriņtiesas priekšsēdētāja palīgs, amatalgas un 

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

1.5. 5.pozīcijas amata vienībai – lietvedis, amatalgas un mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar 

amatalgas un mēnešalgas likmi “[..]”. 

2. Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijai (36.pielikums): 

2.1. likvidēt 15.pozīcijas amata vienību – dienas dežurants, 

2.2. 16.pozīcijas amata vienībai – apkopējs, amata nosaukumu “apkopējs” aizstāt ar amata 

nosaukumu “dežurants”, amata saimi (apakšsaimi) līmeni “13./IIB” aizstāt ar amata 

saimi (apakšsaimi) līmeni “4./IA”, profesiju klasifikatora kodu “9112 01” aizstāt ar 

profesiju klasifikatora kodu “5419 11”, amatalgas grupu “3” aizstāt ar amatalgas grupu 

“4”, amatalgas likmi “[..]” aizstāt ar amatalgas likmi “[..]”, darba slodzi “1,75” aizstāt 

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

2.3. 17.pozīcijas amata vienībai – ēku uzraugs, amatalgas un mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt 

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

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 

  



Satur ierobežotas pieejamības informāciju 

 

 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 

Reģistrācijas numurs 90000018622 

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

www.aluksne.lv 

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

Alūksnē 

2021. gada 26. augustā                          sēdes protokols Nr.14, 19.p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

LĒMUMS Nr.258 

 

Par Alūksnes novada vēlēšanu komisijas izveidošanu 

 

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

vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 1. panta pirmo daļu, 2. panta pirmo 

daļu, 5. panta pirmo daļu, 

 

1. Izveidot Alūksnes novada pašvaldības iestādi “Alūksnes novada vēlēšanu komisija” 

7 (septiņu) locekļu sastāvā. 

2. Ievēlēt par Alūksnes novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju Ilzi RUBENI, personas 

kods [..]. 

3. Ievēlēt par Alūksnes novada vēlēšanu komisijas locekļiem: 

3.1. Jūliju KRŪZĪTI, personas kods [..]; 

3.2. Ivetu VEĻĶERI, personas kods [..]; 

3.3. Juri BALANDI, personas kods [..]; 

3.4. Velgu VIMBU, personas kods [..]; 

3.5. Gundegu ANDERSONI, personas kods [..]; 

3.6. Ilonu ZUČIKU, personas kods [..]. 

 

Domes priekšsēdētājs                 Dz.ADLERS 

 

  



 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 

Reģistrācijas numurs 90000018622 

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

www.aluksne.lv 

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

Alūksnē 

2021. gada 26. augustā                          sēdes protokols Nr.14, 20.p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

LĒMUMS Nr.259 

 

Par nekustamā īpašuma Lielā Ezera ielā 3, Alūksnē, Alūksnes novadā īslaicīgu nomu 

 

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

vērā Alūksnes novada domes 25.02.2021. saistošo noteikumu Nr. 6/2021 “Par tirdzniecību 

publiskās vietās Alūksnes novadā” 5. punktu, 

1. Nodot īslaicīgai nomai ielu tirdzniecības organizēšanai (vienu reizi rudenī un vienu reizi 

pavasarī) Alūksnes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Lielā Ezera ielā 

3, Alūksnē, Alūksnes novadā, sastāvā esošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 

3601 023 3611. 

2. Nomnieka noteikšanai ik gadu rīkot izsoles ar neatkarīga vērtētāja noteiktu tirgus cenu.  

3. Izsoļu organizēšanu uzdot Īpašumu atsavināšanas komisijai. 

4. Pilnvarot pašvaldības domes priekšsēdētāju apstiprināt izsoļu noteikumus un rezultātus. 

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

 

Domes priekšsēdētājs                 Dz.ADLERS 

 

  

http://www.aluksne.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 26. augustā                          sēdes protokols Nr.14, 21.p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

LĒMUMS Nr.260 

 

Par konceptuālu atbalstu plānoto projektu sagatavošanai 

 

 Ņemot vērā paredzamo Eiropas Savienības Darbības programmas “Izaugsme un 

nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības 

programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu 

izmantošanu pašvaldību ēkās” īstenošanas noteikumi” projektu atlases piekto kārtu, 

pamatojoties uz Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. aktualizētā 

Rīcības plāna 8.3. punktu, aktualizētā Investīciju plāna 2015.-2021. gadam 99.4. punktu un 

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

 

Konceptuāli atbalstīt piedalīšanos paredzamajā Eiropas Savienības Darbības 

programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši 

pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un 

atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” īstenošanas noteikumi” projektu 

atlases piektajā kārtā, un plānoto projektu, tajā skaitā tehniskās dokumentācijas, sagatavošanu 

šādām Alūksnes novada pašvaldībai piederošām ēkām: 

1. “Zemenīte”, Strautiņi, Alsviķu pagasts, Alūksnes novads, ēkas kadastra apzīmējums 

3642 009 0096 001; 

2. “Tautas nams”, Anna, Annas pagasts, Alūksnes novads, ēkas kadastra apzīmējums 

3644 004 0073 008. 

 

Domes priekšsēdētājs                 Dz.ADLERS 
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