ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME
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
2022. gada 28. aprīlī

sēdes protokols Nr.11, 3.p.
LĒMUMS Nr.113

e.
lv

Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
3642 009 0068, “Cepļi”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu
Izskatot bijušā zemes lietotāja 07.04.2022. iesniegumu par zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 3642 009 0068, “Cepļi”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu, kas
07.04.2022. saņemts Alūksnes novada pašvaldībā un reģistrēts ar Nr. ANP/1-24/22/331,
pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta ceturtās daļas
8. punktu, 5. panta pirmo daļu, 8. panta otro daļu,

al

uk

sn

1. Reģistrēt īpašumā un sagatavot atsavināšanai nekustamā īpašuma “Cepļi”, Alsviķu
pagastā, Alūksnes novadā, īpašuma ar kadastra Nr.3642 009 0068 sastāvā esošu
apbūvētu, Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgu zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 3642 009 0068, par kuru Alsviķu pagasta pārvalde 10.12.2010. noslēgusi
zemes nomas līgumu ar bijušo zemes lietotāju.
2. Piekrist, ka atsavināšanas izdevumus, saistītus ar zemes robežu plānu izstrādi, īpašumu
tiesību nostiprināšanu Zemesgrāmatā uz Alūksnes novada pašvaldības vārda,
novērtēšanu un atsavināšanas procesa veikšanu, sedz zemes vienības atsavināšanas
ierosinātājs. Pēc zemes vienības atsavināšanas procesa pabeigšanas, minētos izdevumus
ieskaitīt zemes pirkuma līgumā noteiktās cenas samaksā.
3. Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības īpašumu – apbūvētu zemes vienību
ar kadastra apzīmējumu 3642 009 0068, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā, pārdodot
par brīvu cenu bijušajam zemes lietotājam.
4. Uzdot nosacītās cenas noteikšanu un atsavināšanu veikt Īpašumu atsavināšanas
komisijai.
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Alūksnē
2022. gada 28. aprīlī

sēdes protokols Nr.11, 4.p.
LĒMUMS Nr.114

e.
lv

Par cirsmu paketes īpašumā Pleskavas ielā 4, Alūksnē, Alūksnes novadā atsavināšanu
Izskatot Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “Spodra” 14.04.2022. iesniegumu par
cirsmu paketes atsavināšanu izsolē, kas 14.04.2022. saņemts Alūksnes novada pašvaldībā un
reģistrēts ar Nr. ANP/1-42/22/1384, ņemot vērā Apstādījumu aizsardzības komisijas
13.04.2022. lēmumu Nr. APSK/1-8.10/22/7, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”
21. panta pirmās daļas 19. punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3. panta
otro daļu, 4. panta otro daļu, 6. panta otro daļu, 8. panta ceturto un piekto daļu,
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1. Atsavināt Alūksnes novada pašvaldībai piederošu kustamo mantu - cirsmas īpašumā
Pleskavas ielā 4, Alūksnē, Alūksnes novadā, īpašuma kadastra Nr. 3601 038 1504
(turpmāk - cirsmas), atsavinot vienā izsoles paketē ar kopējo pārdodamo koku apjomu
3975,81 m³:
1.1. kokus 19,25 ha platībā, izcērtot visu apaugumu, kas traucē koku atjaunošanai
nekustamā īpašuma Pleskavas ielā 4, Alūksnē, Alūksnes novadā, zemes vienībā ar
kadastra apzīmējumu 3601 038 1504;
1.2. mizgraužu bojātos, sausos un gāztos kokus izlases veidā, 2,25 ha platībā,
nekustamā īpašuma Pleskavas ielā 4, Alūksnē, Alūksnes novadā, zemes vienībā ar
kadastra apzīmējumu 3601 038 1504.
2. Uzdot Alūksnes novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas komisijai organizēt
atsavināmās kustamās mantas - cirsmu paketes - novērtēšanu, izstrādāt izsoles
noteikumus un rīkot izsoli.
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Alūksnē
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sēdes protokols Nr.11, 5.p.
LĒMUMS Nr.115

e.
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Par laipu nomu
Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Hanvest”, reģistrācijas Nr. 44103128576,
iesniegumu, kas saņemts Alūksnes novada pašvaldībā 30.03.2022. un reģistrēts ar Nr. ANP/140/22/1151, par aktīvās atpūtas pakalpojumu sniegšanu, pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas ievaddaļu, 77. panta ceturto daļu, Publiskas personas
finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma” 6.¹ panta pirmo daļu,
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1. Nodot nomā laipas daļu, laivu ielaišanas vietā Ojāra Vācieša ielā, Alūksnē, Alūksnes
novadā 15 m² platībā, saskaņā ar shēmu pielikumā.
2. Nomas objekta iznomāšanas mērķis – elektrisko laivu pietauvošanai, klientu
iekāpšanai/izkāpšanai.
3. Nomnieka noteikšanai rīkot izsoli ar neatkarīga vērtētāja noteiktu tirgus cenu.
4. Uzdot izsoles organizēšanu veikt Alūksnes novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas
komisijai.
5. Izsoles noteikumus un rezultātus publicēt pašvaldības interneta vietnē www.aluksne.lv.
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sēdes protokols Nr.11, 6.p.
LĒMUMS Nr.116

e.
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Par zemes gabala Pilsētas bulvārī 6A, Alūksnē, Alūksnes novadā nodošanu īpašumā bez
atlīdzības daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Pilsētas bulvārī 6A, Alūksnē, Alūksnes
novadā dzīvokļu īpašniekiem
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Pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”
84. panta pirmo daļu un
ņemot vērā dzīvojamās mājas Pilsētas bulvārī 6A, Alūksnē, Alūksnes novadā dzīvokļu
īpašnieku 25.02.2022. iesniegumu, kas 08.03.2022. saņemts Alūksnes novada pašvaldībā un
reģistrēts ar Nr. ANP/1-24/22/227, par zemes gabala Pilsētas bulvārī 6A, Alūksnē, Alūksnes
novadā nodošanu bez atlīdzības dzīvokļu īpašnieku īpašumā,
Nodot zemes gabalu Pilsētas bulvārī 6A, Alūksnē, Alūksnes novadā, zemes vienības
kadastra apzīmējums 3601 022 3464, 2573 m² platībā (saskaņā ar pielikumu), īpašumā bez
atlīdzības daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Pilsētas bulvārī 6A, Alūksnē, Alūksnes novadā
privatizēto dzīvokļu īpašniekiem atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai:
Dzīvokļa Nr.
Platība m2
Kopīpašuma domājamā daļa

al

Dzīvoklis Nr. 1
Dzīvoklis Nr. 2
Dzīvoklis Nr. 3
Dzīvoklis Nr. 4
Dzīvoklis Nr. 5
Dzīvoklis Nr. 6
Dzīvoklis Nr. 7
Dzīvoklis Nr. 8
Dzīvoklis Nr. 9
Dzīvoklis Nr. 10
Dzīvoklis Nr. 11
Dzīvoklis Nr. 12
Dzīvoklis Nr. 13
Dzīvoklis Nr. 14
Dzīvoklis Nr. 15
Dzīvoklis Nr. 16
Dzīvoklis Nr. 17
Dzīvoklis Nr. 18
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64,0
48,1
64,0
48,1
64,3
48,1
60,9
48,3
60,9
48,3
60,9
48,3
72,5
62,0
72,5
62,0
72,5
62,0

640/10677
481/10677
640/10677
481/10677
643/10677
481/10677
609/10677
483/10677
609/10677
483/10677
609/10677
483/10677
725/10677
620/10677
725/10677
620/10677
725/10677
620/10677
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Lēmums satur ierobežotas pieejamības informāciju
(vārds, uzvārds, personas kods, ziņas par nekustamo īpašumu)
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LĒMUMS Nr.117

Par atmežošanas atļauju lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanai mežā,
īpašumā “[..]”, [..], Alūksnes novadā
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uk

sn

Izskatot [..] iesniegumu, kas saņemts Alūksnes novada pašvaldībā 21.12.2021. un
reģistrēts ar Nr. ANP/1-24/21/1214, par atļauju meža zemes atmežošanai nekustamā īpašuma
[..], Alūksnes novadā, sastāvā esošajā zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu [..], tiek
konstatēts, ka:
1. Saskaņā ar [..] ir nekustamā īpašuma [..], Alūksnes novadā, īpašnieks.
2. Saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 5. marta noteikumiem Nr. 118 “Kārtība,
kādā lauksaimniecībā izmantojamo zemi ierīko mežā, kā arī izsniedz atļauju tās
ierīkošanai” ir saņemti atzinumi no Valsts meža dienesta Ziemeļaustrumu
virsmežniecības (17.01.2022. Nr. VM8.5-3/24), Valsts vides dienesta Vidzemes
reģionālās vides pārvaldes (24.01.2022. Nr. 2.3/300/VI/2022) un Dabas
aizsardzības pārvaldes Vidzemes reģionālās administrācijas (27.01.2022.
Nr. 3.13/464/2022-N) par to, ka minētajām institūcijām 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 kārtību” 4. punktu un 12.2. apakšpunktu, atmežošanas izraisīto
oglekļa dioksīda piesaistes potenciāla samazināšanos paredzēts kompensēt ar
mežaudzi, kura ir ieaudzēta nekustamā īpašuma [..], Alūksnes novadā, sastāvā
esošajā zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu [..], 0,43 ha platībā.
4. Saskaņā ar Valsts meža dienesta Ziemeļaustrumu virsmežniecības 05.04.2022.
vēstuli Nr. VM8.5-3/141, kas saņemta pašvaldībā 05.04.2022. un reģistrēta ar
Nr. ANP/1-35/22/1247, par atmežošanas kompensācijas aprēķinu [..], kopējais
kompensācijas apmērs ir 61,18 EUR (sešdesmit viens euro 18 centi). Alūksnes
novada pašvaldībā ir saņemts maksājuma uzdevums par 08.04.2022. apmaksāto
atmežošanas kompensāciju.
5. Saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības domes 27.08.2015. saistošo noteikumu
Nr. 14/2015 “Alūksnes novada teritorijas plānojums 2015.-2027. gadam,
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 272. punktu, meža zemes
atmežošana atļauta lauksaimniecības zemes ierīkošanai.
Pamatojoties uz Meža likuma 41. panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2013. gada

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,

e.
lv

atļaut [..], atmežot meža zemi 0,48 ha platībā nekustamā īpašuma [..], Alūksnes novadā,
sastāvā esošajā zemes vienībā, ar kadastra apzīmējumu [..], šādos meža zemes nogabalos:
Zemes vienības
Zemes lietošanas Plānotais nekustamā
Kvartāla Nogabala Platība,
kadastra
veids pēc
īpašuma lietošanas
numurs
numurs
ha
apzīmējums
atmežošanas
mērķis
Zeme, uz kuras
galvenā
[..]
0,1659
Pārējās zemes
saimnieciskā
[..]
[..]
(081)
darbība ir
lauksaimniecība
[..]
0,3137
(0101)
KOPĀ: 0,48
Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Voldemāra Baloža ielā 13A,
Valmierā, Valmieras novadā, LV-4201, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
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Pielikumā: [..]
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Alūksnē
2022. gada 28. aprīlī

sēdes protokols Nr.11, 8.p.
LĒMUMS Nr.118

e.
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Par saistošo noteikumu Nr.9/2022 “Grozījums Alūksnes novada pašvaldības domes
2015. gada 27. augusta saistošajos noteikumos Nr. 14/2015 “Alūksnes novada teritorijas
plānojums 2015.-2027. gadam, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un
grafiskā daļa”” izdošanu

sn

Pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 25. pantu, Ministru kabineta
2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības
plānošanas dokumentiem” 88.1., 91. punktu,

al

uk

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 9/2022 “Grozījums Alūksnes novada pašvaldības
domes 2015. gada 27. augusta saistošajos noteikumos Nr. 14/1015 “Alūksnes novada
teritorijas plānojums 2015.-2027. gadam, Teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumi un grafiskā daļa””, turpmāk – saistošie noteikumi, un to paskaidrojuma
rakstu.
2. Publicēt paziņojumu par saistošajiem noteikumiem pašvaldības informatīvajā izdevumā
“Alūksnes Novada Vēstis” un pašvaldības tīmekļa vietnē www.aluksne.lv.
3. Saistošos noteikumus divu nedēļu laikā nosūtīt izsludināšanai oficiālajā izdevumā
“Latvijas Vēstnesis” un pēc to spēkā stāšanās ievietot pašvaldības tīmekļa vietnē
www.aluksne.lv.
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LĒMUMS Nr.119
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Par grozījumu Zeltiņu pagasta pārvaldes nolikumā
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 8. punktu, Alūksnes
novada pašvaldības nolikuma 22.14. apakšpunktu,

sn

1. Izdarīt grozījumu Alūksnes novada pašvaldības domes 2018.gada 25.janvāra nolikumā
Nr.14/2018 “Zeltiņu pagasta pārvaldes nolikums”, izsakot 1.5.punktu jaunā redakcijā:
“1.5. Pārvaldes adrese: “Skola”, Zeltiņi, Zeltiņu pagasts, Alūksnes novads, LV-4345, epasta adrese: zeltini@aluksne.lv”.
2. Lēmums stājas spēkā 2022. gada 1. maijā.
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Par Alūksnes novada pagastu infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas
mērķprogrammu 2022. gadam
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Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 4. punktu, likuma
“Pašvaldību budžetiem” 30. pantu, Alūksnes novada domes 25.01.2018. noteikumiem
Nr. 1/2018 “Par Alūksnes novada pagastu teritoriālo vienību infrastruktūras un vides kvalitātes
uzlabošanas mērķprogrammu 2018.-2022. gadam”, Liepnas pagasta pārvaldes 08.04.2022.
iesniegumu Nr. LPP/1.5/22/140, Malienas pagasta pārvaldes 04.04.2022. iesniegumu
Nr. MPP/1-5/22/8, Pededzes pagasta pārvaldes 08.04.2022. iesniegumu Nr. PPP/1.5/22/25,
Zeltiņu pagasta pārvaldes 11.04.2022. iesniegumu Nr. ZPP/1.5/22/11, Veclaicenes un Ziemera
pagastu apvienības pārvaldes 12.04.2022. iesniegumu Nr. VZPAP/1-5/22/30, Alūksnes novada
attīstības programmas 2022.-2027. gadam Rīcības plāna Rīcības virzienu 1.1. un uzvedumu
1.5., Investīciju plāna 2022.-2027. gadam 1.22.1. punktu, un saskaņā ar domes priekšsēdētāja
11.04.2022. rīkojuma Nr. ANP/1-6/22/140 “Par komisijas izveidošanu” izveidotās vērtēšanas
komisijas par 2022. gadā plānoto infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas projektu
izvērtēšanai 12.04.2022. lēmumu,

al

1. Atbalstīt šādus Alūksnes novada pagastu teritoriālo vienību infrastruktūras un vides
kvalitātes uzlabošanas projektus:
1.1. Liepnas pagasta pārvaldes projektu “Gājēju tiltiņa uz Alekseja Grāvīša Liepnas
pamatskolu virsmas seguma atjaunošana ar indikatīvo summu 2411 EUR (divi
tūkstoši četri simti vienpadsmit euro);
1.2. Malienas pagasta pārvaldes projektus “Tehniskās dokumentācijas izstrāde un ielu
apgaismojuma ierīkošana pašvaldības autoceļa V396 - Jaunās mājas posmā
0,00 km-0,19 km (līdz pirmsskolas izglītības iestādei “Mazputniņš”)” un “Bērnu
rotaļu un spēļu laukuma elementu atjaunošana pirmsskolas izglītības iestādes
“Mazputniņš” teritorijā” ar kopējo summu 26 041 EUR (divdesmit seši tūkstoši
četrdesmit viens euro);
1.3. Pededzes pagasta pārvaldes projektu “Pededzes centra labiekārtošanas darbu
projekta izstrāde” ar indikatīvo summu 3791 EUR (trīs tūkstoši septiņi simti
deviņdesmit viens euro);
1.4. Veclaicenes un Ziemera pagastu apvienības pārvaldes projektu “Tehniskās
dokumentācijas izstrāde un pašvaldības autoceļa “Ieviņas-Dzintari-Mišas”,
Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā seguma atjaunošanu posmā 0,00 - 0,60km”
ar indikatīvo summu 32 168 EUR (trīsdesmit divi tūkstoši viens simts sešdesmit
astoņi euro);

1.5. Zeltiņu pagasta pārvaldes projektu “Aptiekas tilta, kas atrodas uz pašvaldības
autoceļa “Aptiekas-Ieviņas”, koka virsmas nomaiņa” ar indikatīvo summu
12 901 EUR (divpadsmit tūkstoši deviņi simti viens euro).
2. Pēc iepirkuma procedūras un/vai tirgus izpētes rezultātu izziņošanas, projektu
iesniedzējam informēt Alūksnes novada pašvaldību par precizēto finansējuma apmēru.
3. Projektu iesniedzējs var uzsākt īstenot projektu pēc iepirkuma procedūras un/vai tirgus
izpētes rezultāta izziņošanas un Alūksnes novada pašvaldības domes Finanšu komitejas
saskaņojuma saņemšanas.
4. Finanšu nodaļai nodrošināt finansējuma pārdales iekļaušanu pašvaldības budžeta
grozījumos pēc šī lēmuma 2. un 3. punktā minētās informācijas saņemšanas.
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www.aluksne.lv
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Alūksnē
2022. gada 28. aprīlī

sēdes protokols Nr.11, 11.p.
LĒMUMS Nr.121

e.
lv

Par sociālās aprūpes pakalpojuma institūcijā izmaksas noteikšanu Sociālās aprūpes
centrā “Alūksne”
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punkta g)
apakšpunktu, Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52. panta pirmās daļas 9. punktu,

al

uk

Domes priekšsēdētājs

sn

1. Apstiprināt vienas personas uzturēšanās maksu Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes
Sociālās aprūpes centrā “Alūksne” 686,46 EUR (seši simti astoņdesmit seši euro 46 centi)
mēnesī.
2. Ar lēmuma stāšanos spēkā, spēku zaudē Alūksnes novada pašvaldības domes 2021. gada
25. februāra lēmums Nr. 53 “Par sociālās aprūpes pakalpojuma institūcijā izmaksas
noteikšanu Sociālās aprūpes centrā “Alūksne””.
3. Lēmums stājas spēkā 2022. gada 1. jūnijā.
Dz.ADLERS
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sēdes protokols Nr.11, 12.p.
LĒMUMS Nr.122
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Par sociālās aprūpes pakalpojuma institūcijā izmaksas noteikšanu Sociālās aprūpes
centrā “Pīlādži”
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punkta g)
apakšpunktu, Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52. panta pirmās daļas 9. punktu,

al

uk

Domes priekšsēdētājs

sn

1. Apstiprināt vienas personas uzturēšanās maksu Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes
Sociālās aprūpes centrā “Pīlādži” 753,32 EUR (septiņi simti piecdesmit trīs euro 32 centi)
mēnesī.
2. Ar lēmuma stāšanos spēkā, spēku zaudē Alūksnes novada pašvaldības domes 2021. gada
25. februāra lēmums Nr. 54 “Par sociālās aprūpes pakalpojuma institūcijā izmaksas
noteikšanu Sociālās aprūpes centrā “Pīlādži””.
3. Lēmums stājas spēkā 2022. gada 1. jūnijā.
Dz.ADLERS
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sēdes protokols Nr.11, 14.p.
LĒMUMS Nr.123
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Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 27.06.2019. lēmumā Nr. 207 “Par
saistību uzņemšanos un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras
attīstības risinājuma īstenošanu”
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Saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumiem Nr. 871 “Darbības
programmas “Izaugsme un nodarbinātība”” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt
pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai
dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība
deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas
īstenošanas noteikumi”, 2022. gada 1. aprīlī apstiprinātajiem Vidzemes plānošanas reģiona
deinstitucionalizācijas plāna 2017.-2020. gadam grozījumiem Nr. 8 un Alūksnes novada
pašvaldības domes 29.09.2021. lēmumu Nr. 300 “Par ERAF projektu Nr.9.3.1.1/19/I/048
“Infrastruktūras risinājumi deinstitucionalizācijas īstenošanai Alūksnes novadā””,
izdarīt Alūksnes novada pašvaldības domes 27.06.2019. lēmumā Nr. 207 “Par saistību
uzņemšanos un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstības risinājuma
īstenošanu”, sēdes protokols Nr.6, 26.punkts, šādus grozījumus:
1. Izteikt 2. punktu šādā redakcijā:
“2. Atbalstīt projekta iesnieguma sagatavošanu un iesniegšanu Eiropas Savienības
fondu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa
“Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti
neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras
attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” otrajā projektu iesniegumu atlases kārtā,
apstiprinot projekta indikatīvās izmaksas 806 140,28 EUR (astoņi simti seši tūkstoši viens simts
četrdesmit euro, 28 centi) apmērā, ko sastāda:
2.1. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ar snieguma rezervi, valsts budžeta
dotācija un valsts budžeta finansējums 470 505,53 EUR (četri simti septiņdesmit
tūkstoši pieci simti pieci euro 53 centi);
2.2. Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējums 335 634,75 (trīs simti trīsdesmit
pieci tūkstoši seši simti trīsdesmit četri euro 75 centi).”
2. Izteikt 3. punktu šādā redakcijā:
“3. Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējumu paredzēt no Alūksnes novada
pašvaldības 2019.-2022. gada budžeta (aizņēmuma) līdzekļiem.”
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LĒMUMS Nr.124
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Par grozījumu Alūksnes novada pašvaldības domes 05.04.2022. lēmumā Nr.111 “Par
valsts budžeta finansējuma sadali Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēm
mācību literatūras un/vai mācību līdzekļu iegādei”

sn

Pamatojoties uz likuma “Par valsts budžetu 2022. gadam” 2. punktu un 4. pielikumu,
Ministru kabineta 2021. gada 11. marta noteikumu Nr. 155 “Kārtība, kādā valsts un pašvaldības
finansē mācību līdzekļu iegādi izglītības iestādēm” 4., 5. punktu un 12.2. apakšpunktu,
Izglītības un zinātnes ministrijas 28.03.2022. rīkojumu Nr. 1-2e/22/112 “Par valsts budžeta
finansējuma piešķiršanu mācību līdzekļu iegādei pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēm
2022. gadā”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 30.03.2022. ar Nr. ANP/1-2/22/1135,

uk

Izdarīt grozījumu Alūksnes novada pašvaldības domes 05.04.2022. lēmumā Nr.111
“Par valsts budžeta finansējuma sadali Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēm mācību
literatūras un/vai mācību līdzekļu iegādei” izsakot pielikumu jaunā redakcijā.
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sēdes protokols Nr.11, 16.p.
LĒMUMS Nr.125

e.
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Par Atpūtas un dabas izziņas vietas (dabas mājas) īslaicīgās nomas maksas pakalpojumiem

sn

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punkta a)
apakšpunktu, Ministru kabineta 2018. gada 20. februāra noteikumu Nr. 97 “Publiskas personas
mantas iznomāšanas noteikumi” 4.1., 4.4. punktu, Maksas pakalpojumu izcenojumu
noteikšanas metodikas un izcenojumu apstiprināšanas kārtību, kas apstiprināta ar Alūksnes
novada pašvaldības izpilddirektora 22.05.2017. rīkojumu Nr. ANP/1-6/17/167, VI sadaļu un
23. punktu un 2019. gada 13. februārī starp Apes novada domi un Alūksnes novada pašvaldību
noslēgto vienošanos Nr. ANP/1-45.1/19/67,
1. Apstiprināt Atpūtas un dabas izziņas vietu (dabas māju) īslaicīgās nomas maksas
pakalpojumu cenrādi (pielikumā uz 1 lapas).

uk

2. Lēmuma izpildi nodrošina Veclaicenes un Ziemera pagastu apvienības pārvalde.
3. Lēmums stājas spēkā 2022. gada 1. maijā.

al

4. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos dienu atzīt par spēku zaudējušu Alūksnes novada
pašvaldības domes 2019. gada 25. aprīļa lēmumu Nr. 116 “Par Atpūtas un dabas izziņas
vietas (dabas mājas) īslaicīgās nomas maksas pakalpojumiem” (sēdes protokols Nr. 4,
28.p.)
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LĒMUMS Nr.126
Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 28.12.2020. lēmumā Nr. 342 “Par
amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”
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Izskatot Malienas pamatskolas 01.04.2022. iesniegumu Nr. MPSK/1-12/22/10 “Par
izmaiņām Malienas pamatskolas darbinieku amatu sarakstā”, kas reģistrēts Alūksnes novada
pašvaldībā 01.04.2022. ar Nr. ANP/1-42/22/1191, Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes
05.04.2022. iesniegumu Nr. SLP/1-7/22/299 “Par izmaiņām Alūksnes novada Sociālo lietu
pārvaldes amatu sarakstā”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 05.04.2022. ar
Nr. ANP/1-42/22/1222, Izglītības pārvaldes 05.04.2022. iesniegumu Nr. IZP/01-19/22/38, kas
reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 05.04.2022. ar Nr. ANP/1-42/22/1223, Alūksnes novada
pašvaldības izpilddirektora 05.04.2022. iesniegumu “Par atalgojumu iestādes vadītājam”, kas
reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 05.04.2022. ar Nr. ANP/1-47/22/1230, Alūksnes pilsētas
Bērnu un jaunatnes sporta skolas 06.04.2022. iesniegumu Nr. BJSS/1-23/22/47 “Par štata
vienības likvidēšanu”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 06.04.2022. ar Nr. ANP/142/22/1260, Zeltiņu pagasta pārvaldes 12.04.2022. iesniegumu Nr. ZPP/1.5/22/13 “Par
izmaiņām amatu sarakstā”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 12.04.2022. ar
Nr. ANP/1-42/22/1344,
ņemot vērā Alūksnes novada pašvaldības domes Sociālās, izglītības un kultūras
komitejas 2022. gada 8. aprīļa sēdē pausto un Ministru kabineta 2018. gada 18. decembra
noteikumus Nr. 851 “Noteikumi par zemāko mēnešalgu un speciālo piemaksu veselības
aprūpes jomā nodarbinātajiem” ar grozījumiem, kas izdarīti ar Ministru kabineta 2021. gada
21. decembra noteikumiem Nr. 886 “Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 18. decembra
noteikumos 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,
Izdarīt grozījumus Alūksnes novada pašvaldības domes 28.12.2020. lēmumā Nr. 342
“Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”:
1. Ar 2022.gada 1. maiju:
1.1. Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldei (49.pielikums):
1.1.1. 12., 26. un 27.pozīcijas amata vienībai – medicīnas māsa, amatalgas un
mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar amatalgas un mēnešalgas likmi “[..]”,
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1.1.2. 39.pozīcijas amata vienībai – sociālās palīdzības nodaļas vadītājs,
amatalgas un mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar amatalgas un
mēnešalgas likmi “[..]”,
1.1.3. 40.pozīcijas amata vienībai – sociālās palīdzības organizators,
amatalgas likmi “[..]” aizstāt ar amatalgas likmi “[..]”, mēnešalgas likmi
“[..]” aizstāt ar mēnešalgas likmi “[..]”,
1.1.4. 41.pozīcijas amata vienībai – sociālais darbinieks, amatalgas likmi
“[..]” aizstāt ar amatalgas likmi “[..]”, mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar
mēnešalgas likmi “[..]”,
1.1.5. 44.pozīcijas amata vienībai – sociālo pakalpojumu nodaļas vadītājs,
amatalgas un mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar amatalgas un
mēnešalgas likmi “[..]”,
1.1.6. 45.2 pozīcijas amata vienībai – sociālais darbinieks darbam ar ģimeni
un bērniem, amatalgas likmi “[..]” aizstāt ar amatalgas likmi “[..]”,
mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar mēnešalgas likmi “[..]”,
1.1.7. 45.3 pozīcijas amata vienībai – sociālais darbinieks darbam ar personām
ar funkcionāliem traucējumiem, amatalgas likmi “[..]” aizstāt ar
amatalgas likmi “[..]”, mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar mēnešalgas
likmi “[..]”,
1.1.8. likvidēt 46.pozīcijas amata vienību – sociālās aprūpes nodaļas vadītājs,
1.1.9. 50.pozīcijas amata vienībai - sociālais darbinieks darbam ar personām
ar funkcionāliem traucējumiem, amatalgas likmi “[..]” aizstāt ar
amatalgas likmi “[..]”, mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar mēnešalgas
likmi “[..]”,
1.1.10. 51.pozīcijas amata vienībai – sociālais rehabilitētājs, amatalgas likmi
“[..]” aizstāt ar amatalgas likmi “[..]”, mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar
mēnešalgas likmi “[..]”,
1.1.11. 52., 53. un 55. pozīcijas amata vienībai – aprūpētājs, amatalgas un
mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar amatalgas un mēnešalgas likmi “[..]”,
1.1.12. 54.pozīcijas amata vienībai - sociālais darbinieks darbam ar personām
ar funkcionāliem traucējumiem, amatalgas likmi “[..]” aizstāt ar
amatalgas likmi “[..]”, mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar mēnešalgas
likmi “[..]”,
1.1.13. 56.pozīcijas amata vienībai - sociālais darbinieks darbam ar personām
ar funkcionāliem traucējumiem, amatalgas likmi “[..]” aizstāt ar
amatalgas likmi “[..]”, mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar mēnešalgas
likmi “[..]”,
1.1.14. 57.pozīcijas amata vienībai – sociālais rehabilitētājs, amatalgas likmi
“[..]” aizstāt ar amatalgas likmi “[..]”, mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar
mēnešalgas likmi “[..]”;
1.2. Izglītības pārvaldei (48.pielikums):
1.2.1. 1.pozīcijas amata vienībai – vadītājs, amatalgas un mēnešalgas likmi
“[..]” aizstāt ar amatalgas un mēnešalgas likmi “[..]”,
1.2.2. 2.pozīcijas amata vienībai – izglītības metodiķis, amatalgas likmi “[..]”
aizstāt ar amatalgas likmi “[..]”, darba slodzi “3” aizstāt ar darba slodzi
“2,5”, mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar mēnešalgas likmi “[..]”;
1.3. Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādei “PIENENĪTE” 2.pozīcijas amata
vienībai – pirmsskolas iestādes māsa, amata nosaukumu “pirmsskolas
iestādes māsa” aizstāt ar amata nosaukumu “ārsta palīgs”, profesiju
klasifikatora kodu “2221 34” aizstāt ar profesijas klasifikatora kodu
“2240 01”;
1.4. Zeltiņu pagasta pārvaldei (19.pielikums):
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1.4.1. 6.pozīcijas amata vienībai – apkopējs, likvidēt vienu amata vienību,
darba slodzi “1,5” aizstāt ar darba slodzi “0,5”, mēnešalgas likmi “[..]”
aizstāt ar mēnešalgas likmi “[..]”,
1.4.2. 8.pozīcijas amata vienībai – saimniecības pārzinis, amatalgas likmi
“[..]” aizstāt ar amatalgas likmi “[..]”, darba slodzi “0,5” aizstāt ar
darba slodzi “1, mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar mēnešalgas likmi
“[..]”.
2. Ar 2022.gada 1.jūniju:
2.1. Malienas pamatskolai (41.pielikums):
2.1.1. likvidēt 2.pozīcijas amata vienību – virtuves strādnieks,
2.1.2. 3.pozīcijas amata vienībai – apkopējs, darba slodzi “2” aizstāt ar darba
slodzi “1,5”, mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar mēnešalgas likmi “[..]”,
2.1.3. izslēgt sadaļu “Bērnu un ģimenes atbalsta centrs”,
2.1.4. likvidēt 7.pozīcijas amata vienību – skolotāja palīgs;
2.2. Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolai (46.pielikums) likvidēt
vienu 3.pozīcijas amata vienību – apkopējs, darba slodzi “2” aizstāt ar darba
slodzi “1”, mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar mēnešalgas likmi “[..]”.
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sēdes protokols Nr.11, 18.p.
LĒMUMS Nr.127
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Par saistošo noteikumu Nr.10/2022
“Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības domes 2022. gada 1. februāra saistošajos
noteikumos Nr. 4/2022 “Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2022. gadam””
izdošanu
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 2. punktu, 21. panta pirmās
daļas 2. punktu un 46. panta pirmo daļu, likuma “Par pašvaldību budžetiem” 16. un 17. pantu,

al

uk

Domes priekšsēdētājs

sn

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.10/2022 “Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības
domes 2022. gada 1. februāra saistošajos noteikumos Nr. 4/2022 “Par Alūksnes novada
pašvaldības budžetu 2022.gadam”” un to paskaidrojuma rakstu.
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sēdes protokols Nr.11, 19.p.
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Par Alūksnes novada pašvaldības 2021. gada pārskata apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2. punktu,
Apstiprināt Alūksnes novada pašvaldības 2021. gada pārskatu.

Pielikumā: Alūksnes novada pašvaldības 2021. gada pārskats CD datu nesējā.
Domes priekšsēdētājs
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Dz.ADLERS

Lēmums satur ierobežotas pieejamības informāciju –
personas kodu, ziņas par personu privāto dzīvi
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LĒMUMS Nr.129
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Lēmums satur ierobežotas pieejamības informāciju –
personas kodu, ziņas par personu privāto dzīvi
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