
Lēmums satur ierobežotas pieejamības informāciju  

(vārds, uzvārds, personas kods, adrese, kadastra numurs) 
 

   
 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 

Reģistrācijas numurs 90000018622 

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

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

Alūksnē 

2021. gada 28. janvārī                                                                         sēdes protokols Nr.1, 2. p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.1 
 

Par dzīvojamās mājas “[..]”, Kolberģī, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā dzīvokļa 

īpašumam [..] piederošo zemesgabala kopīpašuma domājamo daļu nodošanu īpašumā 

bez atlīdzības 

 

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

75. panta ceturto daļu, Alūksnes novada pašvaldības 04.01.2021. izziņu Nr. ANP/1-35/21/1, 

28.07.1992. Alūksnes rajona paju sabiedrības “Kolberģis” vienošanos starp paju sabiedrību un 

[..] par dzīvokļa [..] “[..]”, Kolberģī, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā pirkšanu, 

22.05.2019. mantojuma apliecību Nr.1221 un  

ņemot vērā [..] 30.12.2020. iesniegumu, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 

04.01.2021. ar Nr. ANP/1-24/21/1 par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības,  

 

1. Nodot īpašumā bez atlīdzības [..], personas kods [..], zemesgabala “[..]”, Kolberģī, 

Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā, īpašuma kadastra Nr. [..], pie dzīvokļa īpašuma 

[..] piederošās kopīpašuma 656/1125 domājamās daļas. 

2. Vienošanās par zemes kopīpašuma 656/1125 domājamo daļu nodošanu bez atlīdzības 

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

Domes priekšsēdētājs                 A.DUKULIS 
  



Lēmums satur ierobežotas pieejamības informāciju  

(vārds, uzvārds, personas kods, adrese, kadastra numurs) 
 

   
 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 

Reģistrācijas numurs 90000018622 

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

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

Alūksnē 

2021. gada 28. janvārī                                                                         sēdes protokols Nr.1, 3. p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.2 
 

Par dzīvojamās mājas “[..]”, Kolberģī, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā dzīvokļa 

īpašumam [..] piederošo zemesgabala kopīpašuma domājamo daļu nodošanu īpašumā 

bez atlīdzības 

 

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

75. panta ceturto daļu, Alūksnes novada pašvaldības 04.01.2021. izziņu Nr. ANP/1-35/21/1, 

24.07.1992. Alūksnes rajona paju sabiedrības “Kolberģis” vienošanos starp paju sabiedrību un 

[..] par dzīvokļa [..]  “[..]”, Kolberģī, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā pirkšanu, 

22.05.2019. mantojuma apliecību Nr.1224 un  

ņemot vērā [..] pilnvarotās personas [..] (03.08.2018. pilnvara Nr.131) 30.12.2020. 

iesniegumu, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 04.01.2021. ar Nr. ANP/1-24/21/2 par 

zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības,  

 

1. Nodot īpašumā bez atlīdzības [..], personas kods [..], zemesgabala “[..]”, Kolberģī, 

Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā, īpašuma kadastra Nr. [..], pie dzīvokļa īpašuma 

[..]  piederošās kopīpašuma 469/1125 domājamās daļas. 

2. Vienošanās par zemes kopīpašuma 469/1125 domājamo daļu nodošanu bez atlīdzības 

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

Domes priekšsēdētājs                 A.DUKULIS 
  



   
 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 

Reģistrācijas numurs 90000018622 

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

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

Alūksnē 

2021. gada 28. janvārī                                                                         sēdes protokols Nr.1, 4. p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.3 
 

Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Laukmala”, Alsviķu 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 14.12.2020. lēmumu (protokols Nr. 12,1. p.), 

 

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

Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā, īpašuma kadastra Nr. 3642 002 0009, kas sastāv no 

zemesgabala 2,230 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 
  



   
 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 

Reģistrācijas numurs 90000018622 

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

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

Alūksnē 

2021. gada 28. janvārī                                                                         sēdes protokols Nr.1, 5. p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.4 
 

Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīga zemes starpgabala ar kadastra apzīmējumu 

3696 005 0305, “Dzelmes”, Māriņkalnā, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā 

atsavināšanu  

 

 Izskatot Alūksnes novada pašvaldībai piekritīga zemes starpgabala pierobežnieka 

17.12.2020. iesniegumu par zemes starpgabala atsavināšanu, kas 17.12.2020. saņemts Alūksnes 

novada pašvaldībā un reģistrēts ar Nr. ANP/1-24/20/1098, 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,  

 

1. Reģistrēt īpašumā un sagatavot atsavināšanai nekustamā īpašuma “Dzelmes”, 

Māriņkalnā, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā, kadastra Nr.3696 005 0305 sastāvā 

esošo, Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 

3696 005 0305. 

2. Piekrist, ka atsavināšanas izdevumus, saistītus ar zemes robežu plānu izstrādi, 

zemesgabala īpašuma tiesību nostiprināšanu Zemesgrāmatā uz Alūksnes novada 

pašvaldības vārda un novērtēšanu, sedz zemes starpgabala atsavināšanas ierosinātājs. 

Pēc zemes vienības atsavināšanas procesa pabeigšanas, minētos izdevumus ieskaitīt 

ierosinātāja zemes pirkuma līgumā noteiktās cenas samaksā, bet, ja zemesgabals tiek 

atsavināts citām personām, pēc rēķinu iesniegšanas, atmaksāt zemes starpgabala 

atsavināšanas izdevumus ierosinātājam.  

3. Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības īpašumu – neapbūvētu zemes 

starpgabalu ar zemes vienības kadastra apzīmējumu 3696 005 0305, “Dzelmes”, 

Māriņkalnā, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā, pārdodot atklātā izsolē noteiktam 

personu lokam pievienošanai pierobežas īpašumam. 

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

Īpašumu atsavināšanas komisijai. 
 

Domes priekšsēdētājs                 A.DUKULIS 
  



   
 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 

Reģistrācijas numurs 90000018622 

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

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

Alūksnē 

2021. gada 28. janvārī                                                                         sēdes protokols Nr.1, 6. p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.5 
 

Par Alūksnes novada domes 2019. gada 25. aprīļa lēmuma Nr. 94  

atzīšanu par spēku zaudējušu 

 

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

bijušā zemes lietotāja 13.01.2021. iesniegumu, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā ar 

Nr. ANP/1-24/21/36, bijušā zemes lietotāja pilnvarotās personas 19.10.2020. iesniegumu, 

reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā ar Nr. ANP/1-40/20/3819,  

 

Atzīt par spēku zaudējušu Alūksnes novada domes 2019. gada 25. aprīļa lēmumu Nr. 94 

“Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3664 004 

0157, “Jaunniedras”, Kalncempju pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu”. 
 

Domes priekšsēdētājs                 A.DUKULIS 
  



   
 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 

Reģistrācijas numurs 90000018622 

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

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

Alūksnē 

2021. gada 28. janvārī                                                                         sēdes protokols Nr.1, 7. p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.6 

 

Par atmežošanas atļauju lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanai mežā 

īpašumā “Birzgale”, Mālupes pagastā, Alūksnes novadā 

 

Izskatot Mālupes pagasta zemnieku saimniecības “GRUNDAS”, reģistrācijas numurs 

43201001272, juridiskā adrese “Grundas”, Mālupes pagasts, Alūksnes novads, LV-4358, 

iesniegumu, reģistrētu Alūksnes novada pašvaldībā 20.11.2020. ar Nr. ANP/1-40/20/4235, par 

atļauju lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanai mežā nekustamā īpašuma “Birzgale” 

(kadastra numurs 3674 006 0011), Mālupes pagasts, Alūksnes novads, sastāvā esošā zemes 

vienībā ar kadastra apzīmējumu 3674 006 0011, tiek konstatēts, ka: 

1. Saskaņā ar Mālupes pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr. 43, Mālupes pagasta 

zemnieku saimniecība “GRUNDAS” ir nekustamā īpašuma “ Birzgale” (kadastra 

numurs 3674 006 0011), Mālupes pagastā, 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 (30.11.2020. Nr. 2.3/4956/VI/2020), Valsts meža dienesta 

Ziemeļaustrumu virsmežniecības (02.12.2020. Nr. VM8.5-3/735) un Dabas 

aizsardzības pārvaldes (30.11.2020. Nr. 3.13/6027/2020N) par to, ka minētajām 

iestādēm nav iebildumu plānotajai meža zemes atmežošanai. 

3. Saskaņā ar Valsts meža dienesta Ziemeļaustrumu virsmežniecības vēstuli 

(14.12.2020. ar Nr. VM8.5-3/748) aprēķinātais kompensācijas apmērs ir nulle. 

4. 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, Lauksaimniecības un lauku 

attīstības likuma 10.1 panta otro daļu, Ministru kabineta 2013. gada 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 Mālupes pagasta zemnieku saimniecībai “GRUNDAS”, reģistrācijas numurs 

43201001272, juridiskā adrese “Grundas”, Mālupes pagasts, Alūksnes novads, LV-4358,  

atmežot meža zemi 4,78 ha platībā nekustamā īpašuma “Birzgale”, Mālupes pagastā, Alūksnes 

novadā, kadastra Nr. 3674 006 0011, sastāvā esošajā zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 



3674 006 0011, saskaņā ar atmežojamās meža zemes izvietojuma skici, šādos meža zemes 

nogabalos: 

Zemes vienības 

 kadastra 

apzīmējums 

Kvartāla 

numurs 

Nogabala 

numurs 

Apakšno

gabala 

numurs1 

Platība,  

ha 

Zemes 

lietošanas 

veids pēc 

atmežošanas 

Plānotais nekustamā 

īpašuma lietošanas 

mērķis 

3674 006 0011 2 

1  2,34 
Aramzeme 

(011) 

Zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība 

(0101) 

2  2,44 
Aramzeme 

(011) 

Zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība (0101) 

KOPĀ: 4,78 

 

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 “Birzgale” (kadastra Nr. 3674 006 0011) zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 3674 006 0011, Mālupes pagastā, Alūksnes novadā, 

atmežojamās meža zemes skices kopija uz divām lapām. 
 

Domes priekšsēdētājs                 A.DUKULIS 
  



Satur ierobežotas pieejamības informāciju  

(vārds, uzvārds, personas kods, ziņas par nekustamo īpašumu) 

 

   
 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 

Reģistrācijas numurs 90000018622 
Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV – 4301, tālruņi: 64381496, 29453047, e-pasts: dome@aluksne.lv, 

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

Alūksnē 

2021. gada 28. janvārī                                                                         sēdes protokols Nr.1, 8. p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.7 

 

Par atmežošanas atļauju lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanai mežā 

īpašumā “[..]”, Liepnas pagastā, Alūksnes novadā 

 

Izskatot [..], personas kods [..], iesniegumus, reģistrētus Alūksnes novada pašvaldībā 

24.08.2020. ar Nr. ANP/1-24/20/786 un 16.12.2020. ar Nr. ANP/1-24/20/1091, par atļauju 

lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanai mežā nekustamā īpašuma “[..]” (kadastra 

numurs [..]), Liepnas pagasts, Alūksnes novads, sastāvā esošā zemes vienībā ar kadastra 

apzīmējumu [..], tiek konstatēts, ka: 

1. Saskaņā ar Liepnas pagasta zemesgrāmatas nodalījumu [..] ir nekustamā īpašuma 

“[..]” (kadastra numurs [..]), Liepnas pagastā, Alūksnes novadā, īpašniece. 

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 (10.09.2020. Nr. 2.3/3846/VI/2020), Valsts meža dienesta 

Ziemeļaustrumu virsmežniecības (03.09.2020. Nr. VM8.5-3/536) un Dabas 

aizsardzības pārvaldes (31.08.2020. Nr. 3.13/4292/2020N) 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 samazināšanās daļēji kompensēta ar 

ieaudzēto platību, pamatojoties uz 2020. gada 25. septembra vienošanos “Par 

kompensējamo mežaudzi atmežošanai”, ir ieaudzēta citas personas nekustamajā 

īpašumā “[..]” (kadastra numurs [..]), Liepnas pagastā, Alūksnes novadā, sastāvā 

esošā zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu [..], 1. kvartāla 22. nogabalā (0,52 ha) 

un 1. kvartāla 23. nogabalā (0,48 ha). 

4. Saskaņā ar Valsts meža dienesta Ziemeļaustrumu virsmežniecības vēstuli 

(28.12.2020 Nr. VM8.5-3/771) “Par atmežošanas kompensācijas aprēķinu Liepnas 

pagasta īpašumā  “[..]”” kopējais kompensācijas apmērs, ņemot vērā ieaudzēto 

platību, ir 142,29 EUR (viens simts četrdesmit divi euro 29 centi). Alūksnes novada 

pašvaldībā ir saņemts maksājuma uzdevums par 05.01.2021. 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, Lauksaimniecības un lauku 

attīstības likuma 10.1 panta otro daļu, Ministru kabineta 2013. gada 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 1,00 ha platībā nekustamā īpašuma “[..]”, Liepnas pagastā, 

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 

[..] 2 

4 0,14 

Ganības 

(014)  

Zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā 

darbība ir 

lauksaimniecība 

(0101) 

4.1. 0,38 

5 0,04 

6 0,35 

10 0,08 

12 0,01 

KOPĀ: 1,00 

 

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 “[..]”, Liepnas pagastā, Alūksnes novadā zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu [..] atmežojamās zemes izvietojuma plāns. 
 

Domes priekšsēdētājs                            A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.8 

 

Par grozījumiem bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujā  Nr. 2 atradnē 

“Vārpas”, Annas pagastā, Alūksnes novadā 

 

Alūksnes novada pašvaldībā 12.01.2020. saņemts un ar Nr. ANP/1-40/21/94  reģistrēts 

SIA “RUBATE”, vienotais reģistrācijas numurs 40003291605, iesniegums ar lūgumu pagarināt 

bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju Nr. 2, izsniegta SIA “RUBATE” 2011. gada 

28. aprīlī atradnei “Vārpas”, Annas pagastā, Alūksnes novadā. 

Izskatot iesniegumu un tā pielikumus, un izvērtējot Alūksnes novada pašvaldības rīcībā 

esošo informāciju, konstatēts: 

- smilts – grants un smilts atradne “Vārpas” atrodas iesniedzēja īpašumā esošā 

nekustamā īpašuma “Vārpas-6” (kadastra numurs 3644 002 0098), Annas 

pagastā, Alūksnes novadā, sastāvā esošajā zemes vienībā ar kadastra 

apzīmējumu 3644 002 0098; 

- Valsts Vides dienests 2021. gada 8. janvārī ir pieņēmis lēmumu 

Nr.CS21VL0003 “Par grozījumiem derīgo izrakteņu atradnes pasē”, kurā 

nolemts pagarināt smilts-grants un smilts atradnes “Vārpas” Pases derīguma 

termiņu līdz 2036. gada 10. aprīlim; 

- Valsts Vides dienests 2021. gada 8. janvārī ir pieņēmis lēmumu 

Nr. CS21VL0004 “Par grozījumiem derīgo izrakteņu ieguves limitā”, kurā 

nolemts pagarināt smilts-grants un smilts atradnes “Vārpas” Limita derīguma 

termiņu līdz 2022. gada 31. janvārim un aktualizēt Limitā norādīto smilts-grants 

un smilts atradnes “Vārpas” ieguves limita laukuma izvietojuma plānu. 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 11. punktu, likuma 

“Par zemes dzīlēm” 4. panta piektās daļas 1. punktu, 9. panta pirmās daļas 5. punktu, Ministru 

kabineta 2011. gada 6. septembra noteikumu Nr. 696 “Zemes dzīļu izmantošanas licenču un 

bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība” 32., 33., 34. un 

35. punktu, Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu Nr. 1055 “Noteikumi par 

valsts nodevu par zemes dzīļu izmantošanas licenci, bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves 

atļauju un atradnes pasi” 6. un 7. punktu, 

1. Pagarināt 2011. gada 28. aprīlī izsniegtās bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves 

atļaujas Nr. 2 smilts-grants un smilts ieguvei atradnē “Vārpas”, Annas pagastā, 

Alūksnes novadā, derīguma termiņu līdz 2022. gada 31. janvārim. 



2. Aizstāt bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujā Nr. 2 tekstu “un ir derīga līdz 

2021. gada 10. aprīlim” ar tekstu “grozīta 2021. gada 28. janvārī un ir derīga līdz 

2022. gada 31. janvārim”. 

3. Aizstāt bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas Nr. 2 3. pielikumu ar Valsts 

Vides dienesta lēmumu Nr. CS21VL0004 un tā pielikumu (skat. šī lēmuma pielikumā). 

4. Atļauju izsniegt pēc valsts nodevas 71,15 euro samaksas pašvaldības budžetā. 

 

Šis lēmums ir Bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas Nr. 2 atradnes 

“Vārpas”, Annas pagastā, Alūksnes novadā, ar kadastra numuru 3644 002 0098,  neatņemama 

sastāvdaļa. 

 

Lēmums ir pārsūdzams Administratīvajā rajona tiesā Valmieras tiesu namā Voldemāra 

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

 

 

Domes priekšsēdētājs                            A.DUKULIS 
  

https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2021/2801/Derigo_izraktenu_atlauja.pdf
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.9 

 

Par Sosnovska latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu organizatoriskā plāna 

2021.-2025. gadam apstiprināšanu 

Pamatojoties uz Augu aizsardzības likuma 18.1 panta sestās daļas 1. punktu, Ministru 

kabineta 2008. gada 14. jūlija noteikumu Nr. 559 “Invazīvo augu sugas – Sosnovska latvāņa – 

izplatības ierobežošanas noteikumi” 12. punktu, 

 Apstiprināt Sosnovska latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu organizatorisko 

plānu 2021.-2025. gadam (pielikumā uz 34 lapām). 

 

Domes priekšsēdētājs                            A.DUKULIS 

 
  

https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2021/2801/Sosnovska%20latvāņa%20izplatības%20ierobežošanas%20pasākumu%20organizatoriskais%20pl.._.pdf


Satur ierobežotas pieejamības informāciju 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.10 

 

  Par pārvaldīšanas tiesību nodošanu  

 

Izskatot dzīvojamās mājas [..], Alūksnē, Alūksnes novadā dzīvokļu īpašnieku 

pilnvarotās personas [..] 23.12.2020. iesniegumu par pārvaldīšanas tiesību nodošanu, kas 

saņemts un reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 23.12.2020. ar Nr. ANP/1-24/20/1114,  

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

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

Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 12. panta pirmo daļu, 

 

1. Nodot trīs stāvu dzīvojamās mājas ar astoņpadsmit dzīvokļu īpašumiem un šķūņa, 

turpmāk – dzīvojamā māja, [..], Alūksnē, Alūksnes novadā, kadastra numurs [..], 

pārvaldīšanas tiesības ar dzīvokļu īpašumu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai 

personai – sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “ALŪKSNES NAMI”, reģistrācijas 

numurs 40003410625. 

2. Uzdot sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “ALŪKSNES NAMI” ne vēlāk kā līdz 

2021. gada 15.februārim organizēt un ar nodošanas - pieņemšanas aktu, turpmāk – akts, 

nodot šī lēmuma 1.punktā minēto dzīvojamo māju ar dzīvokļu īpašumu īpašnieku 

savstarpēju līgumu pilnvarotai personai, aktā fiksējot:  

2.1. nododamo dokumentāciju, kas nepieciešama dzīvojamās mājas pārvaldīšanas 

uzdevuma izpildei; 

2.2. nododamo dzīvojamās mājas esošo apsaimniekošanas maksas maksājumu 

uzkrājumu; 

2.3. nododamo ar dzīvojamo māju saistīto inventāru; 

2.4. dzīvojamās mājas tehnisko stāvokli. 

3. Noteikt, ka dzīvojamās mājas nodošanas – pieņemšanas aktu saskaņo pilnvarotā persona 

[..] un apstiprina Alūksnes novada domes priekšsēdētājs.  

 

Domes priekšsēdētājs                            A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.11 

 

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

apstiprināšanu 

 

 Pamatojoties uz Ministru kabineta 2008. gada 11. marta noteikumu Nr. 173 “Valsts 

pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība” 

24. punktu, Alūksnes novada pašvaldības 2015. gada 29. janvāra noteikumu Nr. 1/2015 

“Alūksnes novada pašvaldības Ceļu un ielu fonda pārvaldīšanas kārtība” 7.1.2. un 10. punktu,  

   

1. Apstiprināt Alūksnes novada pašvaldības Ceļu un ielu fonda līdzekļu procentuālo 

sadalījumu pagastu pārvaldēm. 

2. Apstiprināt Alūksnes novada pašvaldības Ceļu un ielu vidējā (triju gadu) termiņa plānu 

2021. – 2023. gadam. 

3. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos, atzīt par spēku zaudējušiem: 

3.1.Alūksnes novada pašvaldības Ceļu un ielu fonda līdzekļu procentuālo sadalījumu 

pagastu pārvaldēm, kas apstiprināts ar Alūksnes novada domes 2015. gada 

9. februāra lēmumu Nr. 42 “Par ceļu un ielu fonda vidējā termiņa programmas 

2015. – 2017. gadam apstiprināšanu” (ārkārtas sēdes protokols Nr. 3, 5.p.); 

3.2.Alūksnes novada pašvaldības Ceļu un ielu vidējā (triju gadu) termiņa plānu 2020. – 

2022. gadam, kas apstiprināts ar Alūksnes novada domes 2020. gada 28. janvāra 

lēmumu Nr. 4 “Par Ceļu un ielu vidējā (triju gadu) termiņa plāna 2020. – 

2022. gadam apstiprināšanu” (sēdes protokols Nr. 2, 5.p.).  

 

Domes priekšsēdētājs                             A.DUKULIS 

 

 

  

https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2021/2801/Pielikums_Nr_1_Celu_fonds.pdf
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2021/2801/Pielikums_Nr_1_Celu_fonds.pdf
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2021/2801/Pielikums_Nr_2_Celu_fonds.pdf
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2021/2801/Pielikums_Nr_2_Celu_fonds.pdf
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.12 

 

Par grozījumiem Alūksnes novada domes 28.01.2020. noteikumos Nr. 1/2020 

“Par Alūksnes novada pašvaldības kapitāla daļu pārvaldību”  

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 2. punktu, Publiskas 

personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 33. pantu, 34. panta trešo daļu, 

35. panta pirmo daļu, 

 

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

pašvaldības kapitāla daļu pārvaldību” šādus grozījumus: 

1. Izteikt 2.punktu šādā redakcijā: 

“2. Noteikumu mērķis ir veicināt efektīvu, caurskatāmu, labas pārvaldības principiem 

atbilstošu pašvaldības kapitāla daļu pārvaldību, lai nodrošinātu Kapitālsabiedrību 

efektīvu darbības rezultātu sasniegšanu, palielinātu to aktīvu izmantošanas lietderību, 

kā arī publisko interešu īstenošanu un aizsardzību.” 

2. Papildināt noteikumus ar 5.1 punktu šādā redakcijā: 

“5.1  Noteikumos lietotie termini atbilst kapitālsabiedrību pārvaldības jomu regulējošo 

ārējo normatīvo aktu terminiem.” 

3. Papildināt 6.punktu aiz vārda “stratēģiju” ar vārdiem “(turpmāk – stratēģija)”. 

4. Izteikt 7.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:  

“7. Kapitālsabiedrības stratēģiskās plānošanas process sastāv no:”. 

5. Aizstāt 7.1. apakšpunktā vārdu “plānošana” ar vārdu “plānošanas”. 

6. Aizstāt 7.2. apakšpunktā vārdu “īstenošana” ar vārdu “īstenošanas”. 

7. Aizstāt 7.3. apakšpunktā vārdu “izvērtēšana” ar vārdu “izvērtēšanas”. 

8. Aizstāt 7.4. apakšpunktā vārdus “pārskatīšana un grozīšana” ar vārdiem “pārskatīšanas 

un grozīšanas”. 

9. Papildināt noteikumus ar 12.1 punktu šādā redakcijā: 

“12.1 Kapitālsabiedrības valdes loceklis nodrošina, ka, atbilstoši iepirkumu jomu 

regulējošajiem normatīvajiem aktiem, valsts elektroniskās informācijas sistēmā tiek 

ievietota informācija par turpmākajiem uzaicinājumiem iesniegt piedāvājumus, par 

plānotajiem iepirkumiem, noslēgtajiem līgumiem, pārtrauktajām procedūrām, kā arī cita 

normatīvajos aktos noteiktā ar iepirkumiem saistītā informācija.” 

10. Papildināt noteikumus ar 20.1 un 20.2 punktiem šādā redakcijā: 

“20.1    Kapitālsabiedrība līdz kārtējā gada 1.decembrim Dalībnieku sapulcei sniedz 

rakstisku informāciju par iepirkuma plāna izpildi, t.sk., skaidrojumu par apstākļiem, kas 

traucē izpildīt plānu.  



20.2  Kapitālsabiedrība nodrošina, ka visa Pašvaldībai iesniegtā informācija ir patiesa, 

pietiekama, lai informācijas lietotājs varētu gūt patiesu un skaidru priekšstatu.” 

11. Papildināt 22.punktu aiz vārda “sniedz” ar vārdu “rakstisku”. 

12. Papildināt 24.punktu ar teikumu šādā redakcijā: “Lai nodrošinātu pietiekamas 

informācijas sniegšanu, dalībnieku sapulce, uz ziņojuma sniegšanu Alūksnes novada 

domei, uzaicina piedalīties Kapitālsabiedrības valdes locekli.” 

13. Aizstāt 25.punktā vārdu “var” ar vārdiem “var ierosināt”. 

14. Svītrot V. nodaļas nosaukumā vārdus ”un peļņas izlietošana”. 

15. Aizstāt 29.punktā vārdu “valde” ar vārdiem “valdes loceklis”. 

16. Izteikt 31.punktu šādā redakcijā : 

“31. Dalībnieku sapulce pēc Kapitālsabiedrības gada pārskata apstiprināšanas, pieņem 

vienu no noteikumu 31.7 punktā minētajiem lēmumiem.” 

17. Svītrot noteikumu 32., 33., 34.punktus. 

18. Papildināt noteikumus ar V.1 un V.2 nodaļām šādā redakcijā: 

“V.1 Dividendēs izmaksājamās peļņas daļas noteikšanas kārtība 

 

31.1 Dividendēs izmaksājamo peļņas daļu un dividenžu apmēru nosaka, ievērojot: 

31.1 1. Kapitālsabiedrības mērķus un to īstenošanu; 

31.1 2. Kapitālsabiedrības budžetu un tajā iekļauto peļņas prognozi, atbilstoši stratēģijai; 

31.1 3. stratēģijā iekļauto informāciju par plānoto Kapitālsabiedrības budžetu 

nākamajiem trīs gadiem, turpmākajiem Kapitālsabiedrības attīstības un investīciju 

piesaistes virzieniem, finanšu ieguldījumiem un to avotiem un citiem pasākumiem, kas 

palielina Kapitālsabiedrības vērtību, kapitāla turpmāko atdevi, nodrošina stabilu 

Kapitālsabiedrības darbību un pakalpojumu sniegšanu; 

31.1 4. nepieciešamību nodrošināt optimālu kapitāla struktūru (pašu kapitāla un 

aizņemtā kapitāla attiecību), sabalansējot finanšu riskus, kā arī izvērtējot kapitāla 

pietiekamības un atdeves rādītājus. 

31.2 Dividendes netiek izmaksātas, ja: 

31.2 1. Kapitālsabiedrībai ir nesegti iepriekšējo periodu zaudējumi (kuri ieskaitīti 

iepriekšējo gadu nesadalītajā peļņā/nesegtajos zaudējumos vai samazinājuši 

Kapitālsabiedrības statūtos paredzētās rezerves); 

31.2 2. izmaksas ir plānotas Kapitālsabiedrības ilgtermiņa ieguldījumos un citu 

stratēģisko mērķu īstenošanai; 

31.2 3.Kapitālsabiedrības peļņa ir gūta, saņemot Pašvaldības finansējumu; 

31.2 4. daļa peļņas gūta, pārvērtējot Kapitālsabiedrības ilgtermiņa ieguldījumus. 

31.3 Dividendes izmaksājamas tikai naudā. 

31.4 Kapitālsabiedrības valdes loceklis sagatavo un iesniedz dalībnieku sapulcei 

priekšlikumu par peļņas izlietošanu, ievērojot noteikumu 31.1 punkta nosacījumus un 

norāda konkrētus peļņas izlietošanas mērķus. 

31.5 Kapitālsabiedrības valdes loceklis var iesniegt priekšlikumus par izmaksājamo 

dividenžu apmēru ar attiecīgu pamatojumu par nepieciešamību palielināt vai samazināt 

dividendēs izmaksājamo peļņas daļu, ja priekšlikums atšķiras no 31.4 punktā noteiktā 

priekšlikuma un, ja pastāv kāds no zemāk minētajiem apstākļiem: 

31.5 1. no Kapitālsabiedrības darbības neatkarīgu apstākļu dēļ, neparedzētu notikumu 

vai ārkārtas situāciju dēļ ir iestājušās faktiskās sekas, kuru novēršanai un stratēģijā 

noteikto mērķu īstenošanai Kapitālsabiedrības rīcībā nepieciešams atstāt finanšu 

līdzekļus dividendēs izmaksājamās peļņas daļas apmērā (pilnībā vai daļēji); 

31.5 2. Kapitālsabiedrība no tās neatkarīgu apstākļu dēļ nav veikusi kapitāla 

ieguldījumus, bet tos plāno veikt kārtējā pārskata gadā; 

31.5 3. dividenžu izmaksa prognozētajā apmērā var radīt draudus Kapitālsabiedrības 

finanšu stabilitātei; 

31.5 4. pastāv citi gadījumi, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam. 



31.6 Pašvaldības speciālisti izskata Kapitālsabiedrības gada pārskatus, izvērtē iesniegtos 

priekšlikumus par peļņas izlietojumu un Pašvaldībai dividendēs izmaksājamo peļņas 

daļu, salīdzinot ar stratēģijā ietverto prognozējamo peļņas daļu un apmēru, kas 

izmaksājama dividendēs un iesniedz dalībnieku sapulcei atzinumu par 

Kapitālsabiedrības peļņas izlietošanu un dividendēs izmaksājamo peļņas daļu.  

31.7 Dalībnieku sapulce ne vēlāk kā mēnesi pēc gada pārskata apstiprināšanas, ievērojot 

šo noteikumu nosacījumus, pieņem vienu no šādiem lēmumiem: 

31.7 1. peļņa tiek novirzīta iepriekšējo periodu zaudējumu segšanai; 

31.7 2. peļņa tiek novirzīta Kapitālsabiedrības attīstībai, ja šādi ieguldījumi paredzēti 

stratēģijā noteikto mērķu sasniegšanai (saimnieciskās darbības nodrošināšanai, 

ilgtspējīgai attīstībai un konkurētspējas saglabāšanai); 

31.7 3. 10% apmērā no tīrās peļņas, proporcionāli Pašvaldībai piederošajām kapitāla 

daļām, Kapitālsabiedrība iemaksā Pašvaldības budžetā. 

31.8 Dalībnieku sapulce 10 (desmit) darba dienu laikā pēc kāda no 31.7 punktā minēto 

lēmumu pieņemšanas dienas, informē Pašvaldības Finanšu nodaļu un Grāmatvedību par 

pieņemto lēmumu un datumu, līdz kuram dividendes tiks iemaksātas Pašvaldības 

budžetā. 

31.9 Kapitālsabiedrība dividendes iemaksā Pašvaldības norādītajā kontā 3 (trīs) mēnešu 

laikā no dalībnieku sapulces  lēmumu pieņemšanas dienas. 

 

V.2 Atteikšanās no dividenžu izmaksas un Pašvaldības ieguldījums Kapitālsabiedrībā kā 

komercdarbības atbalsts 

 

31.10 Ja tiek lemts par pilnīgu vai daļēju atteikšanos no dividenžu izmaksas un 

Pašvaldības ieguldījumu Kapitālsabiedrībā, tad atbalsts Kapitālsabiedrībai var tikt 

piešķirts: 

31.10 1. saskaņā ar Eiropas Komisijas 2013.gada 18.decembra Regulas (ES) Nr. 

1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108.panta piemērošanu 

de minimis atbalstam (turpmāk – Komisijas regula Nr. 1407/2013); 

31.10 2. saskaņā ar Eiropas komisijas 2011.gada 20.decembra lēmumu Nr. 2012/21/ES 

“Par Līguma par Eiropas Savienības darbību 106.panta 2.punkta piemērošanu valsts 

atbalstam uz kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem dažādiem 

uzņēmumiem, kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku 

nozīmi” (turpmāk – Komisijas lēmums Nr.2012/21/ES)  nosacījumiem, gadījumā, ja 

Kapitālsabiedrība ir sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs. 

31.11 De minimis atbalsta piešķiršanu un atbalsta pretendenta izvērtēšanu atbilstoši 

Komisijas regulas Nr. 1407/2013 nosacījumiem veic Pašvaldības speciālisti, ņemot vērā 

šādus nosacījumus: 

31.11 1. Atbalsts netiek piešķirts Komisijas regulas Nr. 1407/2013 1.panta 1.punktā 

noteiktajās nozarēs un darbībām. Ja de minimis atbalsta saņēmējs darbojas šajās nozarēs 

vai veic attiecīgās darbības, atbalstu drīkst piešķirt tikai tad, ja tiek skaidri nodalītas 

atbalstāmās darbības un finanšu plūsmas, nodrošinot, ka darbības minētajās nozarēs vai 

attiecīgās darbības negūst labumu no piešķirtā atbalsta. 

31.11 2. Vienam de minimis atbalsta saņēmējam de minimis atbalsta apmērs kopā ar 

attiecīgajā fiskālajā gadā un iepriekšējos divos gados piešķirto de minimis atbalstu 

nepārsniedz Komisijas regulas Nr. 1407/2013 3.panta 2.punktā noteikto maksimālo de 

minimis atbalsta apmēru viena vienota uzņēmuma līmenī. 

31.11 3. Viens vienots uzņēmums ir uzņēmums, kas atbilst Komisijas regulas Nr. 

1407/2013 2.panta 2.punktā noteiktajai “viena vienota uzņēmuma” definīcijai. 

31.11 4. Šo noteikumu ietvaros piešķirto de minimis atbalstu drīkst kumulēt ar citu de 

minimis atbalstu līdz Komisijas regulas Nr.1407/2013 3.panta 2.punktā noteiktajam 



attiecīgajam robežlielumam. Šo noteikumu ietvaros piešķirto de minimis atbalstu 

nekumulē ar citu valsts atbalstu par vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām. 

31.11 5. Atbalsta pretendents iesniedz informāciju par plānoto vai piešķirto atbalstu par 

tām pašām attiecināmajām izmaksām, norādot atbalsta piešķiršanas datumu, atbalsta 

sniedzēju, atbalsta pasākumu, atbalsta intensitāti un plānoto vai piešķirto atbalsta 

summu. Pirms lēmuma par atbalsta piešķiršanu pieņemšanas, Pašvaldība izskata 

atbalsta pretendenta iesniegtos dokumentus un pārliecinās par kumulācijas normu 

korektu izpildi. 

31.11 6. De minimis atbalstu uzskata par piešķirtu ar dienu, kad  pieņemts lēmumu par 

atteikšanos no dividenžu izmaksas  vai par Pašvaldības ieguldījumu kapitālsabiedrībā 

kā de minimis atbalsta piešķiršanu. 

31.11 7. Lēmumu par de minimis atbalsta piešķiršanu pieņem, ievērojot Komisijas 

regulas 1407/2013 7.panta 4.punktā un 8.pantā noteikto termiņu. 

31.11 8. Pašvaldība un de minimis atbalsta saņēmējs uzglabā visus ar de minimis atbalsta 

piešķiršanu saistītos datus atbilstoši Komisijas regulas Nr. 1407/2013 6.panta 

4.punktam. 

31.11 9. De minimis atbalsta uzskaite tiek veikta saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de 

minimis uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu 

paraugiem. 

31.11 10. Ja tiek pārkāptas Komisijas regulas Nr.1407/2013 prasības, atbalsta saņēmējam 

ir pienākums atmaksāt Pašvaldībai visu projekta ietvaros saņemto komercdarbības 

atbalstu kopā ar procentiem, ko publicē Eiropas Komisija saskaņā ar Komisijas 

2004.gada 21.aprīļa regulas  (EK) Nr. 794/2004, ar ko īsteno Padomes Regulu (ES) 

2015/1589, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Līguma par Eiropas Savienības 

darbību 108.panta piemērošanai, 10.pantu, tiem pieskaitot 100 bāzes punktus, no dienas, 

kad valsts atbalsts tika izmaksāts finansējuma saņēmējam līdz tā atgūšanas dienai, 

ievērojot Komisijas 2004.gada 21.aprīļa regulas (EK) Nr. 794/2004, ar ko īsteno 

Padomes Regulu (ES) 2015/1589, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Līguma par 

Eiropas Savienības darbību 108.panta piemērošanai, 11.pantā noteikto procentu likmes 

piemērošanas metodi.  

31.12 Atbalsta (kompensācijas par sabiedriskajiem pakalpojumiem) piešķiršanu un 

atbalsta pretendenta izvērtēšanu atbilstoši Komisijas lēmuma Nr.2012/21/ES 

nosacījumiem veic Pašvaldības speciālisti, ņemot vērā šādus nosacījumus: 

31.12 1. Atbalsta pretendentam ir noslēgts līgums par sabiedrisko pakalpojumu 

sniegšanu ar Alūksnes novada pašvaldību vai deleģēšanas līgums un līgumā ir norādīti: 

31.121.1. konkrēti sniedzamie sabiedriskie pakalpojumi; 

31.121.2. prasības sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam par nepieciešamajām 

investīcijām sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas infrastruktūrā, lai nodrošinātu minēto 

pakalpojumu izpildi saskaņā ar katram konkrētajam pakalpojumam izvirzītajām 

prasībām; 

31.12 1.3. līguma darbības laiks, kas nepārsniedz 10 gadus; 

31.12 1.4. sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas teritorija; 

31.12 1.5. sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam piešķirtās ekskluzīvās vai īpašās 

tiesības; 

31.12 1.6. informācija par iespēju saņemt atlīdzības (kompensācijas) maksājumus 

un nosacījumi atlīdzības (kompensācijas) maksājumu aprēķināšanai, kontrolei un 

pārskatīšanai, kā arī atlīdzības (kompensācijas) maksājumu pārmaksas novēršanai un 

atmaksāšanai; 

31.12 1.7. atsauce uz Komisijas lēmumu Nr. 2012/21/ES.  



31.12 2. Atbalsts, kas tiek piešķirts kā kompensācija par pakalpojuma ar vispārēju 

tautsaimniecisku nozīmi sniegšanu, tiek kontrolēts atbilstoši Komisijas lēmuma 

Nr.2012/21/ES 6. panta nosacījumiem. 

31.12 3. Atbalstu drīkst kumulēt ar citu valsts atbalstu, kas sniegts saskaņā ar Komisijas 

lēmumu Nr. 2012/21/ES, citas atbalsta programmas vai individuālā atbalsta projekta 

ietvaros par vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām, ja pēc atbalstu 

apvienošanas atbalsta vienībai vai izmaksu pozīcijai attiecīgā maksimālā atbalsta 

intensitāte nepārsniedz 100 % un Komisijas lēmuma Nr.2012/21/ES 2.panta 1.punkta a) 

apakšpunktā noteikto summu. 

31.12 4. Pašvaldībai un atbalsta saņēmējam ir pienākums dokumentāciju par saņemto 

atbalstu glabāt 10 gadus no pilnvarojuma termiņa beigām. 

 31.12 5. Ja tiek pārkāptas Komisijas lēmuma Nr. 2012/21/ES prasības, atbalsta 

saņēmējam ir pienākums atmaksāt Pašvaldībai visu projekta ietvaros saņemto 

nelikumīgo komercdarbības atbalstu kopā ar procentiem, ko publicē Eiropas Komisija 

saskaņā ar Komisijas 2004.gada 21.aprīļa regulas  (EK) Nr. 794/2004, ar ko īsteno 

Padomes Regulu (ES) 2015/1589, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Līguma par 

Eiropas Savienības darbību 108.panta piemērošanai, 10.pantu, tiem pieskaitot 100 bāzes 

punktus, no dienas, kad valsts atbalsts tika izmaksāts finansējuma saņēmējam līdz tā 

atgūšanas dienai, ievērojot Komisijas 2004.gada 21.aprīļa regulas (EK) Nr. 794/2004, 

ar ko īsteno Padomes Regulu (ES) 2015/1589, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus 

Līguma par Eiropas Savienības darbību 108.panta piemērošanai, 11.pantā noteikto 

procentu likmes piemērošanas metodi.” 

20. Mainīt noteikumu 35.-40. punktus attiecīgi uz 32.-37.punktiem.  

 

Domes priekšsēdētājs         A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.13 

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņiem 2021.gadā  

 

Pamatojoties uz Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 5.pantu, 

 

1. Noteikt nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem Alūksnes novada pašvaldībā 

2021. taksācijas gadā divus samaksas termiņus - 15.augustu un 15.novembri. 

 

2. Lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.  

 

3. Lēmumu publicēt pašvaldības interneta vietnē: www.aluksne.lv  

 

Domes priekšsēdētājs         A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.14 

 

Par Alūksnes novada vēlēšanu iecirkņiem 

 

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

Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 1. panta 

trešo daļu,  

 

1. Izveidot šādus vēlēšanu iecirkņus Alūksnes novadā: 

Nr.p.k. Iecirkņa 

Nr. 

Iecirkņa nosaukums Iecirkņa adrese 

1. 293. Alūksnes pilsētas 

administratīvā ēka 

Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads 

2. 295. Alūksnes novada 

vidusskola 

Kanaviņu iela 14, Alūksne, Alūksnes 

novads 

3. 296. SIA “Alūksnes 

Energoceltnieks” ēka 
Apes iela 4, Alūksne, Alūksnes novads 

4. 298. 
Alsviķu kultūras nams 

“Kultūras nams-Alsviķi”, Alsviķi, 

Alsviķu pagasts, Alūksnes novads 

5. 299. 
Strautiņu pamatskola 

“Strautiņu Pamatskola”, Strautiņi, 

Alsviķu pagasts, Alūksnes novads 

6. 300. 
Annas kultūras nams 

“Tautas nams”, Anna, Annas pagasts, 

Alūksnes novads 

7. 302. Sporta, kultūras, interešu 

izglītības un mūžizglītības 

centrs “Dailes” 

“Dailes”, Jaunzemi, Ilzenes pagasts, 

Alūksnes novads 

8. 304. 
Kolberģa tautas nams 

“Dālderi”, Kolberģis, Jaunalūksnes 

pagasts, Alūksnes novads 

9. 305. 
Jaunannas tautas nams 

“Zīles”, Jaunanna, Jaunannas pagasts, 

Alūksnes novads 

10. 306. 
Jaunlaicenes pamatskola 

“Lazdiņas”, Jaunlaicene, Jaunlaicenes 

pagasts, Alūksnes novads 

11. 307. Kalncempju pagasta 

pārvalde 

“Cempji 4”, Kalncempji, Kalncempju 

pagasts, Alūksnes novads 

12. 308. 
Liepnas tautas nams 

“Birzītes”, Liepna, Liepnas pagasts, 

Alūksnes novads 



13. 309. 
Malienas tautas nams 

“Brenci”, Brenci, Malienas pagasts, 

Alūksnes novads 

14. 310. 
Mālupes saieta nams 

“Austriņi”, Mālupe, Mālupes pagasts, 

Alūksnes novads 

15. 311. 
Mārkalnes tautas nams 

“Pagastmāja”, Mārkalne, Mārkalnes 

pagasts, Alūksnes novads 

16. 312. 
Pededzes tautas nams 

“Krustceles”, Pededze, Pededzes pagasts, 

Alūksnes novads 

17. 314. Veclaicenes pagasta 

pārvalde 

“Vaiņagi”, Korneti, Veclaicenes pagasts, 

Alūksnes novads 

18. 316. 
Zeltiņu pagasta pārvalde 

“Strazdiņi”, Zeltiņi, Zeltiņu pagasts, 

Alūksnes novads 

19. 317. 
Ziemera pagasta pārvalde 

“Pagastmāja”, Māriņkalns, Ziemera 

pagasts, Alūksnes novads 

2. Atzīt par spēku zaudējušiem 2017.gada 26.janvāra Alūksnes novada domes lēmumu Nr.13 

“Par Alūksnes novada vēlēšanu iecirkņiem” un 2018.gada 20.decembra lēmumu Nr.455 “Par 

vēlēšanu iecirkņa Nr.293 Alūksnes pilsētā atrašanās vietas noteikšanu”. 

Domes priekšsēdētājs                 A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.15 

 

Par grozījumiem Alūksnes sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas 

nolikumā 

 

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

trešo daļu, 

Veikt grozījumus Alūksnes novada domes 2018. gada 31. maija nolikumā Nr. 18/2018 

“Alūksnes sadarbības teritorijas Civilās aizsardzības komisijas nolikums”: 

1. Svītrot 1. punktā vārdu un uzvārdu: “Arturs DUKULIS”. 

2. Izteikt 2.1. punktu šādā redakcijā: “Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta 

(turpmāk – VUGD) norīkota amatpersona”. 

3. Izteikt 2.2. punktu šādā redakcijā: “Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks 

sociālajos, izglītības un kultūras jautājumos”. 

4. Izteikt 3.1. punktu šādā redakcijā: “Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektors”. 

5. Izteikt 3.2. punktu šādā redakcijā: “Alūksnes novada pašvaldības policijas pārstāvis”. 

6. Izteikt 3.3. punktu šādā redakcijā: “Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes pārstāvis”. 

7. Izteikt 3.4. punktu šādā redakcijā: “Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta 

pārstāvis”. 

8. Izteikt 3.5. punktu šādā redakcijā: “sabiedrības ar ierobežotu atbildību “ALŪKSNES 

SLIMNĪCA” pārstāvis”. 

9. Izteikt 3.6. punktu šādā redakcijā: “Veselības inspekcijas pārstāvis”. 

10. Izteikt 3.7. punktu šādā redakcijā: “Pārtikas un veterinārā dienesta pārstāvis”. 

11. Izteikt 3.8. punktu šādā redakcijā: “Valsts policijas pārstāvis”. 

12. Izteikt 3.9. punktu šādā redakcijā: “Nacionālo bruņoto spēku Kājnieku skolas 

pārstāvis”. 

13. Izteikt 3.10. punktu šādā redakcijā: “Latvijas Republikas Zemessardzes pārstāvis”. 

14. Izteikt 3.11. punktu šādā redakcijā: “Valsts meža dienesta pārstāvis”.  

15. Izteikt 3.12. punktu šādā redakcijā: “Valsts vides dienesta pārstāvis”. 

16. Izteikt 3.13. punktu šādā redakcijā: “akciju sabiedrības “Sadales tīkls” pārstāvis”. 

17. Izteikt 3.14. punktu šādā redakcijā: “Valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts ceļi” 

pārstāvis”. 

18. Izteikt sadaļas “IV KOMISIJAS APZIŅOŠANAS KĀRTĪBA” tabulu šādā redakcijā: 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Alūksnes novada 

pašvaldības policijas 

pārstāvis 

Komisijas priekšsēdētāja 

vietnieks, Alūksnes novada 

domes priekšsēdētāja vietnieks 

sociālajos, izglītības un 

kultūras jautājumos 

Alūksnes novada pašvaldības 

izpilddirektors 

Neatliekamās medicīniskās 

palīdzības dienesta 

pārstāvis 

Alūksnes novada Sociālo lietu 

pārvaldes pārstāvis 
sabiedrības ar ierobežotu 

atbildību “ALŪKSNES 

SLIMNĪCA” pārstāvis 

Veselības inspekcijas 

pārstāvis 
Valsts policijas pārstāvis Pārtikas un veterinārā dienesta 

pārstāvis 

Nacionālo bruņoto spēku 

Kājnieku skolas pārstāvis  
Latvijas Republikas 

Zemessardzes pārstāvis 

Valsts meža dienesta pārstāvis  

Valsts vides dienesta 

pārstāvis 
akciju sabiedrības “Sadales 

tīkls” pārstāvis 
Valsts akciju sabiedrības 

“Latvijas Valsts ceļi” pārstāvis 

 

19. Iekļaut jaunu 15. punktu: “Kontaktpersonu sastāvu un kontaktinformāciju apstiprināt ar 

Alūksnes novada domes priekšsēdētāja rīkojumu” un attiecīgi precizēt turpmāko punktu 

numerāciju. 

20. Svītrot visā 16. punkta otrajā daļā “Ziņas piemērs:” vārdu “Mazajā” un aizstāt norādīto 

tālruņa numuru “Nr. 29299934” un “Nr. 29355854” ar šādu apzīmējumu 

“Nr. xxxxxxxx”. 

 

Domes priekšsēdētājs                  A.DUKULIS 

 

 

 

 
  

Komisijas priekšsēdētājs pieņem 

lēmumu par komisijas apziņošanu 

Komisijas sekretāre veic apziņošanu 

pārējos gadījumos, zvanot/sūtot 

SMS, e-pastu 

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks, 

VUGD norīkota amatpersona veic 

apziņošanu apdraudējuma gadījumos, 

zvanot/sūtot SMS, e-pastu 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.16 

 

Par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar Aigu MŪRNIECI 

 

 Izskatot Jaunlaicenes pagasta pārvaldes vadītājas Aigas MŪRNIECES iesniegumu par 

atbrīvošanu no Jaunlaicenes pagasta pārvaldes vadītāja amata, reģistrēts Alūksnes novada 

pašvaldībā 2020.gada 21.decembrī ar Nr. ANP/1-42/20/4625, 

 

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

likuma 100. panta pirmo daļu, 

 

Atbrīvot 2021.gada 29.janvārī Aigu MŪRNIECI no Jaunlaicenes pagasta pārvaldes 

vadītāja amata. 

 

Domes priekšsēdētājs         A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.17 

 

Par Alūksnes novada domes 26.11.2020. lēmuma Nr. 304 atcelšanu 

 

Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 22.12.2020. vēstuli 

Nr. 1-18/11486, reģistrēta Alūksnes novada pašvaldībā 23.12.2020. ar Nr. ANP/1-2/20/4651, 

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

 

Atcelt Alūksnes novada domes 26.11.2020. lēmumu Nr. 304 “Par saistošo noteikumu 

Nr. 27/2020 “Grozījums Alūksnes novada domes 2013.gada 28.novembra saistošajos 

noteikumos Nr. 47/2013 “Alūksnes novada pašvaldības naudas balvas par izciliem 

sasniegumiem sportā un kultūrā piešķiršanas kārtība un apmērs” izdošanu”, sēdes protokols 

Nr. 18, 17.p. 

 

Domes priekšsēdētājs                A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.18 

 

Par saistošo noteikumu Nr. 1/2021  

“Par Alūksnes novada domes 2013.gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr. 47/2013 

“Alūksnes novada pašvaldības naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā un 

kultūrā piešķiršanas kārtība un apmērs” atzīšanu par spēku zaudējušiem” izdošanu  

 

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

 

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 1/2021 “Par Alūksnes novada domes 2013.gada 

28.novembra saistošo noteikumu Nr. 47/2013 “Alūksnes novada pašvaldības naudas balvas par 

izciliem sasniegumiem sportā un kultūrā piešķiršanas kārtība un apmērs” atzīšanu par spēku 

zaudējušu” un to paskaidrojuma rakstu. 

 

Domes priekšsēdētājs                A.DUKULIS 

 
  

https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2021/2801/Saistosie_noteikumi_naudas_balva.docx
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2021/2801/Saistosie_noteikumi_naudas_balva.docx
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2021/2801/Saistosie_noteikumi_naudas_balva.docx
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2021/2801/Saistosie_noteikumi_naudas_balva.docx
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.19 

 

Par saistošo noteikumu Nr. 2/2021 

“Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu  sliekšņa noteikšanu Alūksnes 

novadā” izdošanu 

 

 Pamatojoties uz likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14. panta sesto 

daļu un Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 33. panta trešo daļu, 

 apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 2/2021 “Par maznodrošinātas mājsaimniecības 

ienākumu sliekšņa noteikšanu Alūksnes novadā” un to paskaidrojumu rakstu. 

Domes priekšsēdētājs                            A.DUKULIS 

  

https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2021/2801/Saistosie_noteikumi_maznodrosinatie.pdf
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2021/2801/Saistosie_noteikumi_maznodrosinatie.pdf
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.20 

 

Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādē “Pienenīte” 

 

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, 

pamatojoties 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, Darba likuma 145.panta ceturto daļu, 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. Apstiprināt ēdināšanas pakalpojuma maksu Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādē 

“Pienenīte” (turpmāk – Iestāde): 

Nr.p.k. Ēdienreize Ēdināšanas pakalpojuma maksa PVN 

Pastāvīgā 

daļa (ēdiena 

sagatavošanas 

izmaksas) 

Mainīgā 

daļa 

(produktu 

izmaksas) 

Kopā 

1.1.izglītojamajiem vecumā no viena līdz diviem gadiem, tajā skaitā pa ēdienreizēm 

 

1.1.1. Brokastis 0,53 0,31 0,84 Nepiemēro 

1.1.2. Pusdienas 0,53 0,62 1,15 Nepiemēro 

1.1.3. Launags 0,53 0,21 0,74 Nepiemēro 

 Kopā 1,59 1.14 2,73  

1.2. izglītojamajiem vecumā no trīs līdz sešiem gadiem, tajā skaitā pa ēdienreizēm: 

 

1.2.1. Brokastis 0,53 0,38 0,91 Nepiemēro 

1.2.2. Pusdienas 0,53 0,91 1,44 Nepiemēro 

1.2.3. Launags 0,53 0,28 0,81 Nepiemēro 

 Kopā 1,59 1,57 3,16  

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

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

1.3.1. Brokastis 0,53 0,88 1,41 Nepiemēro 



1.3.2. Pusdienas 0,53 1,39 1,92 Nepiemēro 

1.3.3. Launags 0,53 1,05 1,58 Nepiemēro 

 Kopā 1,59 3,32 4,91  

1.4. darbiniekiem, tajā skaitā pa ēdienreizēm: 

1.4.1. Pusdienas 0,53 0,91 1,44 Nepiemēro 

 Kopā  0,53 0,91 1,44  

 

2. Lēmuma 1.1., 1.2. un 1.3. punktā noteiktajai ēdināšanas pakalpojuma maksai piemērojami 

Alūksnes novada domes saistošajos noteikumos par ēdināšanas pakalpojuma maksas 

atvieglojumiem Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēs noteiktie atvieglojumi. 

3. Lēmums stājās spēkā 2021. gada 1. februārī. 

4. Ar šī lēmuma stāšanās dienu atzīt par spēku zaudējušu Alūksnes novada domes 25.07.2019. 

lēmumu Nr.226 “Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Alūksnes pirmsskolas izglītības 

iestādē “Pienenīte”” (sēdes protokols Nr.8, 17.punkts) 

 

Domes priekšsēdētājs         A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.21 

 

Par būvniecības dokumentācijas sagatavošanu 

 

Ņemot vērā paredzamo Eiropas Savienības Darbības programmas “Izaugsme un 

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

teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” projektu atlases ceturto 

kārtu, iesniegtos uzņēmēju apliecinājumus par interesi uzņēmējdarbībai nepieciešamās 

infrastruktūras attīstībā un rādītāju sasniegšanu (atsaucoties uz pašvaldības 11.09.2020. 

uzņēmēju sanāksmē izteikto un 30.09.2020. Alūksnes Novada Vēstīs publicēto uzaicinājumu), 

pašvaldības konkursu (apstiprināts ar Alūksnes novada domes priekšsēdētāja 30.12.2020. 

rīkojumu Nr. ANP/1-6/20/346) par uzņēmējdarbībai piemērota zemes gabala apbūves tiesību 

Alūksnes novada administratīvajā teritorijā un, 

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

21. panta pirmās daļas 17., 23., 27. punktu,  

 

Atbalstīt būvniecības dokumentācijas sagatavošanu uzņēmējdarbībai nozīmīgas 

infrastruktūras attīstībai: 

1. Pašvaldības autoceļam “Priedulāji-Kadiķi” (kadastra apzīmējums 3674 002 0173) 

Mālupes pagastā, Alūksnes novadā; 

2. Pašvaldības autoceļam “Strautiņi – Rebenes – Luki” (kadastra apzīmējums 3642 009 

0194) posmā no a/c P34 līdz īpašumam “Jānīši”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā; 

3. Pašvaldības autoceļam “Kanaviņas – Lejasšķiņķi” (kadastra apzīmējums 3656 008 

0194) posmā no Alūksnes pilsētas robežas līdz Raudzinkalna senkapiem, 

Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā; 

4. Pašvaldības autoceļam “Siveci – Puķudruvas” (kadastra apzīmējums 3652 005 0181) 

Ilzenes pagastā, Alūksnes novadā; 

5. Pašvaldības autoceļam “Zeltiņi - Zemītes” (kadastra apzīmējums 3694 002 0324)” 

posmā no a/c P34 līdz Zeltiņu ciema robežai, Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā; 

6. Braucamā ceļa izbūvei (kadastra apzīmējumi 3644 004 0069, 3644 004 0238, 3644 

004 0126) Annas pagastā, Alūksnes novadā; 

7. Infrastruktūras uzlabošanai Pilssalas ielas posmā no Ojāra Vācieša ielas līdz Pilssalas 

tiltam, Alūksnē, Alūksnes novadā; 

8. Ražošanas ēku (angāru) izveidei īpašumā “Liepna”, Liepnas pagastā, Alūksnes 

novadā (kadastra apzīmējums 3668 010 0243), īpašumā “Ganība” Jaunalūksnes 

pagastā, Alūksnes novadā (kadastra apzīmējums 3656 004 0140) un saskaņā ar 



30.12.2020. izsludinātā konkursa par uzņēmējdarbībai piemērota zemes gabala 

apbūves tiesību Alūksnes novada administratīvajā teritorijā rezultātu. 
 

Domes priekšsēdētājs         A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.22 

 

Par apbūves tiesību pieņemšanu uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras izveidei 

 

Ņemot vērā paredzamo Eiropas Savienības Darbības programmas “Izaugsme un 

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

teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” projektu atlases ceturto 

kārtu, pašvaldības konkursa (apstiprināts ar Alūksnes novada domes priekšsēdētāja 30.12.2020. 

rīkojumu Nr. ANP/1-6/20/346) par uzņēmējdarbībai piemērota zemes gabala apbūves tiesību 

Alūksnes novada administratīvajā teritorijā rezultātu un iesniegtos uzņēmēju apliecinājumus 

par interesi uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstībā un rādītāju sasniegšanu un, 

 pamatojoties uz 18.01.2021. Tautsaimniecības komitejas atbalstīto lēmumu “Par 

būvniecības dokumentācijas sagatavošanu”, likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 

2. un 10. punktu, 21. panta pirmās daļas 17., 23., 27. punktu,  

 

Pieņemt publiska konkursa kārtībā piedāvātās apbūves tiesības ražošanas ēku (angāru) 

izveidei: 

1. Nekustamajā īpašumā “Grantskalni”, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā (zemes 

vienības kadastra apzīmējums 3660 002 0277); 

2. Nekustamajā īpašumā “Zariņi”, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā (zemes vienības 

kadastra apzīmējums 3660 002 0238); 

3. Nekustamajā īpašumā Merķeļa ielā 20, Alūksnē, Alūksnes novadā (zemes vienības 

kadastra apzīmējums 3601 033 4618); 

4. Nekustamajā īpašumā “Rijnieki”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā (zemes vienības 

kadastra apzīmējums 3642 013 0018); 

5. Nekustamajā īpašumā “Senatnes koks”, Pededzes pagastā, Alūksnes novadā (zemes 

vienības kadastra apzīmējums 3680 002 0135). 

 

Domes priekšsēdētājs         A.DUKULIS 
  



 

 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 

Reģistrācijas numurs 90000018622 
Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV – 4301, tālruņi: 64381496, 29453047, e-pasts: dome@aluksne.lv, 

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

Alūksnē 

2021. gada 28. janvārī                                                                       sēdes protokols Nr.1, 24. p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.23 

 

Par apbūves tiesības pieņemšanu 

 

Ņemot vērā paredzamo Eiropas Savienības Darbības programmas “Izaugsme un 

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

teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” projektu atlases ceturto 

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

 

ar mērķi nodrošināt piekļuvi uzņēmējdarbībai nozīmīgiem īpašumiem un paplašināt 

attīstības iespējas, 

 

projekta idejas attīstīšanai pieņemt apbūves tiesības pašvaldības inženierbūves - publiskas 

lietošanas braucamā ceļa ar ceļa zemes nodalījuma joslu būvdarbiem, saskaņā ar 2021.gada 

8. janvārī noslēgto līgumu Nr. ANP/1-45.1/21/3 par apbūves tiesības piešķiršanu: 

 

1. Nekustamajā īpašumā “Rogas”, Annas pagastā, Alūksnes novadā, zemes vienībā ar 

kadastra apzīmējumu 3644 004 0069, sastāvā esošajās zemes vienības daļās ar kadastra 

apzīmējumiem 3644 004 0069 8001 0,1452 ha platībā un 3644 004 0069 8002 0,2576 

ha platībā; 

2. Nekustamajā īpašumā “Vārpas”, Annas pagastā, Alūksnes novadā, zemes vienībā ar 

kadastra apzīmējumu 3644 004 0238, sastāvā esošajā zemes vienības daļā ar kadastra 

apzīmējumu 3644 004 0238 8001 0,3051 ha platībā. 

 

 

Domes priekšsēdētājs         A.DUKULIS 

 
  



Lēmums satur ierobežotas pieejamības informāciju 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.24 

 

 

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

vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā” 

 

Ņemot vērā Nacionālā veselības dienesta finanšu paziņojumus par līdzekļu apjomu 

primārās veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai 2021. gadam, kas reģistrēts Alūksnes 

novada pašvaldībā 11.01.2021. ar Nr. ANP/1-35/21/76, Ministru kabineta 2018. gada 

18. decembra noteikumus Nr. 851 “Noteikumi par zemāko mēnešalgu un speciālo piemaksu 

veselības aprūpes jomā nodarbinātajiem”, 

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,  

 

1. Ar 2021. gada 1. februāri izdarīt grozījumus Alūksnes novada domes 28.12.2020. 

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

1.1. Alsviķu pagasta pārvaldei (6.pielikums): 

1.1.1.  8.pozīcijas amata vienībai – ambulatorā dienesta ārsta palīgs, amatalgas likmi 

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

mēnešalgas likmi “[..]”, 

1.1.2.  9.pozīcijas amata vienībai - ambulatorā dienesta ārsta palīgs, amatalgas likmi 

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

mēnešalgas likmi “[..]”, 

1.1.3.  10.pozīcijas amata vienībai – ambulatorā dienesta ārsta palīgs, amatalgas likmi 

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

mēnešalgas likmi “[..]”; 

1.2. Ilzenes pagasta pārvaldei (8.pielikums) 7.pozīcijas amata vienībai - ambulatorā 

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

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

1.3. Jaunalūksnes pagasta pārvaldei (9.pielikums) 14.pozīcijas amata vienībai – ārsta 

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

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



1.4. Kalncempju pagasta pārvalde (12.pielikums) 6.pozīcijas amata vienībai – ārsta 

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

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

1.5. Mārkalnes pagasta pārvaldei (16.pielikums) 7.pozīcijas amata vienībai – ārsta 

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

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

1.6. Pededzes pagasta pārvaldei (17.pielikums) 9.pozīcijas amata vienībai – ārsta palīgs, 

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

aizstāt ar mēnešalgas likmi “[..]”; 

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

amata vienībai - pirmsskolas iestādes māsa, amatalgas likmi “[..]” aizstāt ar 

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

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

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

amatalgas un mēnešalgas likmi “[..]”; 

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

vienībai – pirmsskolas iestāžu māsa, amatalgas likmi “[..]” aizstāt ar amatalgas 

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

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

amata vienībai – pirmsskolas iestādes māsa, amatalgas likmi “[..]” aizstāt ar 

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

1.11. Alūksnes pilsētas sākumskolai (34.pielikums) 6.pozīcijas amata vienībai – ārsta 

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

mēnešalgas likmi “[..]”; 

1.12. Alūksnes novada vidusskolai (35.pielikums) 7.pozīcijas amata vienībai – medicīnas 

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

aizstāt ar mēnešalgas likmi “[..]”; 

1.13. Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijai (36.pielikums) 4.pozīcijas amata vienībai 

– skolas māsa, amatalgas likmi “[..]” aizstāt ar amatalgas likmi “[..]”, mēnešalgas 

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

1.14. Ziemeru pamatskolai (43.pielikums) 6.pozīcijas amata vienībai – medicīnas māsa, 

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

aizstāt ar mēnešalgas likmi “[..]”; 

1.15. Sociālo lietu pārvaldei (49.pielikums): 

1.15.1. 11. pozīcijas amata vienībai – medicīnas māsa, amatalgas un mēnešalgas 

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

1.15.2. 12., 26. un 27. pozīcijas amata vienībai – medicīnas māsa, amatalgas un 

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

1.16.  Alūksnes novada bāriņtiesai (4.pielikums): 

1.16.1. 3.pozīcijas amata vienībai – bāriņtiesas loceklis, divām slodzēm noteikt 

2.kategoriju, izdalot to 3.1 pozīcijā, un 3. un 3.1 pozīciju izteikt jaunā 

redakcijā: 
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1.16.2. 5.pozīcijas amata vienībai – lietvedis, kategoriju “2” aizstāt ar kategoriju 

“3”. 

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

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

2.1. Alūksnes pilsētas sākumskola (34.pielikums) 6.pozīcijas amata vienībai – ārsta 

palīgs (feldšeris), darba slodzi “1” aizstāt ar darba slodzi “0,8” mēnešalgas likmi 

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

2.2. Strautiņu pamatskolai (37.pielikums): 

2.2.1. 2.pozīcijas amata vienībai – apkopējs, darba slodzi “3” aizstāt ar darba 

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

2.2.2. 9.pozīcijas amata vienībai – pavāra palīgs, darba slodzi “1”, aizstāt ar darba 

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

2.2.3. 13.pozīcijas amata vienībai – apkopējs, darba slodzi “1” aizstāt ar darba 

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

 

Domes priekšsēdētājs                 A.DUKULIS 
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