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Alūksnē 

2022. gada 31. martā       sēdes protokols Nr.6, 3.p. 

LĒMUMS Nr.70 

Par cirsmu paketes īpašumā “Bērziņi 5”, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā 

atsavināšanu 

Izskatot Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “Spodra” 04.03.2022. iesniegumu par 

cirsmu paketes atsavināšanu izsolē, kas 07.03.2022. saņemts Alūksnes novada pašvaldībā un 

reģistrēts ar Nr. ANP/1-42/22/800, 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,  

1. Atsavināt Alūksnes novada pašvaldībai piederošu kustamo mantu - cirsmas īpašumā

“Bērziņi 5”, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā, īpašuma kadastra Nr. 3660 004

0049 (turpmāk - cirsmas), atsavinot vienā izsoles paketē ar kopējo pārdodamo koku

apjomu 465,60 m³:

1.1. Cirsmu – Sanitāro izlases cirti īpašuma “Bērziņi 5”, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes

novadā, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 3660 004 0049 (platība 1,33 ha, 1. 

kvartāla nogabalā Nr.2); 

1.2. Cirsmu - Galveno cirti - kailcirti īpašuma “Bērziņi 5”, Jaunlaicenes pagastā, 

Alūksnes novadā, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 3660 004 0049 (platība 

1,5 ha, 1. kvartāla nogabalos Nr.3, 4). 

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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LĒMUMS Nr.71 

 

Par cirsmas īpašumā “Čikstu karjers”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu 

 

 Izskatot Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “Spodra” 02.03.2022. iesniegumu par 

cirsmas atsavināšanu izsolē, kas 03.03.2022. saņemts Alūksnes novada pašvaldībā un reģistrēts 

ar Nr. ANP/1-42/22/766, 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,  

 

1. Atsavināt Alūksnes novada pašvaldībai piederošu kustamo mantu – cirsmu kopšanas 

cirti – (platība 1,31 ha, 1. kvartāla nogabalos Nr.1, 2, pārdodamais koku apjoms cirsmā 

95,11 m³) īpašuma “Čikstu karjers”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā, īpašuma 

kadastra Nr. 3642 011 0071, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 3642 011 0071 

(turpmāk – cirsma), pārdodot to izsolē. 

2. Uzdot Alūksnes novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas komisijai organizēt 

atsavināmās kustamās mantas – cirsmas – novērtēšanu, izstrādāt izsoles noteikumus un 

rīkot izsoli. 
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LĒMUMS Nr.72 

 

Par cirsmas īpašumā “Briežudārzi”, Liepnas pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu 

 

 Izskatot Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “Spodra” 16.03.2022. iesniegumu par 

cirsmas atsavināšanu izsolē, kas 16.03.2022. saņemts Alūksnes novada pašvaldībā un reģistrēts 

ar Nr. ANP/1-42/22/947, 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,  

 

1. Atsavināt Alūksnes novada pašvaldībai piederošu kustamo mantu – cirsmu kopšanas 

cirti – (platība 8,09 ha, 1. kvartāla nogabalos Nr.1, 2, 3, 4, pārdodamais koku apjoms 

cirsmā 269,98 m³) īpašuma “Briežudārzi”, Liepnas pagastā, Alūksnes novadā, īpašuma 

kadastra Nr. 3668 002 0031, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 3668 002 0031 

(turpmāk – cirsma), pārdodot to izsolē. 

2. Uzdot Alūksnes novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas komisijai organizēt 

atsavināmās kustamās mantas – cirsmas – novērtēšanu, izstrādāt izsoles noteikumus un 

rīkot izsoli. 
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LĒMUMS Nr.73 

 

Par cirsmu paketes īpašumā Merķeļa iela 25, Alūksnē, Alūksnes novadā atsavināšanu 

 

 Izskatot Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “Spodra” 22.03.2022. iesniegumu par 

cirsmu paketes   atsavināšanu izsolē, kas 23.03.2022. saņemts Alūksnes novada pašvaldībā un 

reģistrēts ar Nr. ANP/1-42/22/1041, 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,  

 

1. Atsavināt Alūksnes novada pašvaldībai piederošu kustamo mantu - cirsmas īpašumā 

Merķeļa ielā 25, Alūksnē, Alūksnes novadā, īpašuma kadastra Nr. 3601 033 4716 

(turpmāk - cirsmas), atsavinot vienā izsoles paketē ar kopējo pārdodamo koku apjomu 

167,18 m³: 

1.1. Cirsmu – Izlases cirti īpašuma Merķeļa ielā 25, Alūksnē, Alūksnes novadā,  zemes 

vienībā ar kadastra apzīmējumu 3601 033 4716 (platība 1,89 ha, 1. kvartāla 

nogabalos Nr.1, 2, 3); 

1.2. Cirsmu – Kopšanas cirti īpašuma Merķeļa ielā 25, Alūksnē, Alūksnes novadā,  

zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 3601 033 4716 (platība 0,11 ha, 1. kvartāla 

nogabalā Nr.4). 

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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LĒMUMS Nr.74 

 

Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgu zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 

3668 002 0165, 3668 002 0176 un 3668 002 0183, “Zvejnieki”, Liepnas pagastā, Alūksnes 

novadā atsavināšanu 

 

 Izskatot bijušā zemes lietotāja pilnvarotās personas 02.03.2022. iesniegumu par zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumiem 3668 002 0165, 3668 002 0176 un 3668 002 0183, 

“Zvejnieki”, Liepnas pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu, kas 04.03.2022. saņemts 

Alūksnes novada pašvaldībā un reģistrēts ar Nr. ANP/1-24/22/216, pamatojoties uz likuma “Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas 

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

 

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

pagastā, Alūksnes novadā, īpašuma kadastra Nr. 3668 002 0165, sastāvā esošas 

neapbūvētas, Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumiem 3668 002 0165, 3668 002 0176 un 3668 002 0183, par kurām Liepnas 

pagasta padome 04.09.2008. 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 vienību atsavināšanas 

ierosinātājs. Pēc zemes vienību atsavināšanas procesa pabeigšanas, minētos izdevumus 

ieskaitīt zemes pirkuma līgumā noteiktās cenas samaksā.  

3. Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības īpašumu – neapbūvētas zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumiem 3668 002 0165, 3668 002 0176 un 3668 002 0183, 

Liepnas 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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LĒMUMS Nr.75 

 

Par Alūksnes novada pašvaldībai piederoša zemes starpgabala ar kadastra apzīmējumu 

3664 004 0230, “Jaunbērīši”, Kalncempju pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu  

 

 Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17. punktu, Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta otro daļu 5. panta pirmo daļu, 8. panta otro daļu, 

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

14.02.2022. lēmumu (protokols Nr. 2, 1.p.), 

 

1. Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības īpašumu – neapbūvētu zemes 

starpgabalu ar zemes vienības kadastra apzīmējumu 3664 004 0230, “Jaunbērīši”, 

Kalncempju pagastā, Alūksnes novadā, kas sastāv no zemesgabala 0,8177 ha platībā, 

pārdodot atklātā izsolē noteiktam personu lokam pievienošanai pierobežas īpašumam. 

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

Īpašumu atsavināšanas komisijai. 

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

www.aluksne.lv. 
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LĒMUMS Nr.76 

 

Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīga zemes starpgabala ar kadastra apzīmējumu 

3652 001 0203, “Baltegles”, Ilzenes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu  

 

 Izskatot Alūksnes novada pašvaldībai piekritīga zemes starpgabala pierobežnieka 

14.03.2022. iesniegumu par zemes starpgabala atsavināšanu, kas 14.03.2022. saņemts Alūksnes 

novada pašvaldībā un reģistrēts ar Nr. ANP/1-24/22/253, pamatojoties uz likuma “Par 

pašvaldībām”, 21. panta pirmās daļas 17. punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas 

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

daļu, 14. panta otro daļu, un ņemot vērā Tautsaimniecības komitejas 14.02.2022. lēmumu 

(protokols Nr. 2, 1.p.), 

  

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

pagastā, Alūksnes novadā, kadastra Nr.3652 001 0157, sastāvā esošu, Alūksnes novada 

pašvaldībai piekritīgu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3652 001 0203. 

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 3652 001 0203, “Baltegles”, 

Ilzenes 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. 

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

www.aluksne.lv. 
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LĒMUMS Nr.77 
 

Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīga zemes starpgabala ar kadastra apzīmējumu 

3652 004 0214, “Čonku egles”, Ilzenes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu  

 

 Izskatot Alūksnes novada pašvaldībai piekritīga zemes starpgabala pierobežnieka 

04.03.2022. iesniegumu par zemes starpgabala atsavināšanu, kas 04.03.2022. saņemts Alūksnes 

novada pašvaldībā un reģistrēts ar Nr. ANP/1-24/22/218, pamatojoties uz likuma “Par 

pašvaldībām”, 21. panta pirmās daļas 17. punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas 

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

daļu, 14. panta otro daļu, un ņemot vērā Tautsaimniecības komitejas 14.02.2022. lēmumu 

(protokols Nr. 2, 1.p.), 

  

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

Ilzenes pagastā, Alūksnes novadā, kadastra Nr.3652 004 0231, sastāvā esošu, Alūksnes 

novada pašvaldībai piekritīgu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3652 004 0214. 

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 3652 004 0214, “Čonku egles”, 

Ilzenes 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. 

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

www.aluksne.lv. 
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LĒMUMS Nr.78 

 

Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Skujenieki”, Ziemera 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 18.10.2021. lēmumu (protokols Nr. 9, 1.p.), 

 

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

Ziemera pagastā, Alūksnes novadā, īpašuma kadastra Nr. 3696 003 0034, kas sastāv no 

zemesgabala 2,6 ha platībā.  

2. Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē. 

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

pašvaldības Īpašumu atsavināšanas komisijai. 

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

www.aluksne.lv. 

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 
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LĒMUMS Nr.79 

 

Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Dzirnavu ielā 3 – 6, Alūksnē, 

Alūksnes novadā atsavināšanu 

 

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību “ALŪKSNES NAMI” 04.09.2020. 

iesniegumu Nr. 1-8/334, kas saņemts un reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 04.09.2020. ar 

Nr. ANP/1-42/20/3151,  

secinot to, ka nepieciešamie izdevumi, lai savestu dzīvošanai kārtībā dzīvokli Dzirnavu 

ielā 3 – 6, Alūksnē, Alūksnes novadā, bet vēlāk arī administrēšanas un uzturēšanas izdevumi, 

nav samērojami ar īpašuma faktisko vērtību un izmantošanas iespējām, 

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17. punktu, Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likuma 3. panta otro daļu, 4. panta otro daļu, 5. panta pirmo un 

piekto daļu, 8. panta trešo daļu,  

 

1. Atzīt, ka Alūksnes novada pašvaldības dzīvoklis Dzirnavu ielā 3 – 6, Alūksnē, Alūksnes 

novadā nav derīgs dzīvošanai. 
 

2. Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu Dzirnavu ielā 3 

- 6, Alūksnē, Alūksnes novadā ar kopējo platību 48,6 m² un ar to saistītām kopīpašuma 

486/6902 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un palīgceltnes. 

 

3. Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē. 

 

4. Uzdot nosacītās cenas noteikšanu un dzīvokļa īpašuma atsavināšanu veikt Īpašumu 

atsavināšanas komisijai. 
 

Domes priekšsēdētājs                Dz.ADLERS 
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LĒMUMS Nr.80 

 

Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu “Liedes” un “Vairogi”, Annā, 

Annas pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu vienā izsoles paketē  

 

 Pamatojoties uz Alūksnes novada pašvaldības domes 2018. gada 27. septembra lēmumu 

Nr. 329 un 2022. gada 24. februāra lēmumu Nr. 41, ņemot vērā, ka nekustamie īpašumi 

“Liedes” un “Vairogi”, Annā, Annas pagastā, Alūksnes novadā ir vēsturiski saistīti, 

 

1. Atsavināt Alūksnes novada pašvaldības nekustamos īpašumus “Liedes” un “Vairogi”, 

Annā, Annas pagasta, Alūksnes novadā, vienā izsoles paketē.  

2. Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē. 

3. Izsoles organizēšanu uzdot veikt Alūksnes novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas 

komisijai. 

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

www.aluksne.lv. 

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 
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LĒMUMS Nr.81 

 

Par Alūksnes novada pašvaldības domes 2021. gada 23. decembra lēmuma Nr. 364 “Par 

Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Pīlādži” – 11, Mālupē, Mālupes 

pagastā, Alūksnes novada atsavināšanu” atcelšanu 

 

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

 

Atcelt Alūksnes novada pašvaldības domes 2021. gada 23. decembra lēmumu Nr.364 

“Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Pīlādži” – 11, Mālupē, Mālupes 

pagastā, Alūksnes novada atsavināšanu”. 

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 
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Lēmums satur ierobežotas pieejamības informāciju 
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LĒMUMS Nr.82 

 

Par pārvaldīšanas tiesību nodošanu  

 

Izskatot dzīvojamās mājas Pilsētas bulvārī 2, Alūksnē, Alūksnes novadā dzīvokļu 

īpašnieku pilnvarotās personas [..] 16.03.2022. iesniegumu par pārvaldīšanas tiesību nodošanu, 

kas saņemts un reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 16.03.2022. ar Nr. ANP/1-24/22/261,  

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 divstāvu dzīvojamās ēkas ar astoņiem dzīvokļu īpašumiem (kadastra apzīmējums 

3601 022 3465 001) un palīgceltnes-šķūņa (kadastra apzīmējums 3601 022 3465 002), 

turpmāk – dzīvojamā māja, Pilsētas bulvārī 2, Alūksnē, Alūksnes novadā, pārvaldīšanas 

tiesības ar dzīvokļu īpašumu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai – [..], 

personas kods [..]. 

2. Uzdot sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “ALŪKSNES NAMI”, reģistrācijas numurs 

40003410625, ne vēlāk kā līdz 15.04.2022. organizēt un nodot ar nodošanas - 

pieņemšanas aktu šī lēmuma 1.punktā minēto dzīvojamo māju ar dzīvokļu īpašumu 

īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai.  
 

  Domes priekšsēdētājs        Dz.ADLERS 
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LĒMUMS Nr.83 

 

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

“Vārpas”, Annas pagastā, Alūksnes novadā 

 

Alūksnes novada pašvaldībā 17.02.2022. saņemts un ar Nr. ANP/1-40/22/587 reģistrēts 

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

bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju Nr. 2 smilts – grants ieguvei smilts – grants 

un smilts atradnē “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; 

- bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauja Nr.2 smilts – grants ieguvei 

smilts – grants un smilts atradnē “Vārpas” izsniegta 2011. gada 28. aprīlī ar 

Alūksnes novada pašvaldības domes lēmumu Nr.167 “Par bieži sastopamo 

derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu” (protokols Nr.6, 14.p.); 

- Alūksnes novada pašvaldības dome 2021. gada 28. janvārī pieņēma lēmumu 

Nr.8 “Par grozījumiem bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujā Nr.2 

atradnē “Vārpas”, Annas pagastā, Alūksnes novadā” (protokols Nr.1, 9.p.); 

- Valsts Vides dienests 2021. gada 8. janvārī pieņēma 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 2022. gada 15. februārī ir pieņēmis lēmumu 

Nr. CS22VL0046 “Par grozījumiem derīgo izrakteņu ieguves limitā”, kurā 

nolemts pagarināt smilts – grants un smilts atradnes “Vārpas” limita derīguma 

termiņu līdz 2022. gada 18. augustam. 

 

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, kā arī publiskas personas 

zemes iznomāšanas kārtība zemes dzīļu izmantošanai” 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, 
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1. Pagarināt Alūksnes novada pašvaldības domes 2011. gada 28. aprīlī izsniegtās bieži 

sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas Nr.2 smilts – grants un smilts atradnei 

“Vārpas”, Annas pagastā, Alūksnes novadā (turpmāk – Atļauja), derīguma termiņu līdz 

2022. gada 18. augustam. 

2. Aizstāt Atļaujā vārdus un skaitļus “grozīta 2021. gada 28. janvārī un ir derīga līdz 

2022. gada 31. janvārim” ar vārdiem un skaitļiem “grozīta 2022. gada 31. martā un ir 

derīga līdz 2022. gada 18. augustam”. 

3. Aizstāt Atļaujas 3. pielikumu ar Valsts Vides dienesta lēmumu Nr.CS22VL0046. 

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

 

Šis lēmums ir Atļaujas 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         Dz.ADLERS 
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LĒMUMS Nr.84 

 

Par saistošo noteikumu Nr. 6/2022 “Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības domes 

2015. gada 29. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 21/2015 “Par kārtību, kādā 

izvietojamas un noformējamas ielu nosaukuma plāksnes, ēku numura (nosaukuma) 

zīmes Alūksnes novadā”” izdošanu 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 5. punktu, 

 

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.6/2022 “Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības 

domes 2015. gada 29. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 21/2015 “Par kārtību, kādā 

izvietojamas un noformējamas ielu nosaukuma plāksnes, ēku numura (nosaukuma) zīmes 

Alūksnes novadā””  un to paskaidrojuma rakstu. 

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 
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https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/3103/84_Saistošie_noteikumi_eku_zimes.docx
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https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/3103/84_Saistošie_noteikumi_eku_zimes.docx
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LĒMUMS Nr.85 

 

Par grozījumu Alūksnes novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas 

nolikumā 

 

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

aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 11. panta pirmās daļas 2. punktu, Ministru 

kabineta 2017. gada 26. septembra noteikumu Nr. 582 “Noteikumi par pašvaldību sadarbības 

teritorijas civilās aizsardzības komisijām” 7.7. punktu, 

 

Izdarīt grozījumu Alūksnes novada pašvaldības domes 2021. gada 26. augusta nolikumā 

Nr. 4/2021 “Alūksnes novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikums”, 

papildinot 3. punktu ar 3.15. apakšpunktu šādā redakcijā: 

“3.15. Valsts robežsardzes pārstāvis”.  

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 
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LĒMUMS Nr.86 

 

Par atklāta projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu 

iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” nolikuma apstiprināšanu 

 

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

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

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

struktūrfondu projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” 

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

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

 

apstiprināt atklāta projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska 

jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” nolikumu. 

 

Domes priekšsēdētājs        Dz.ADLERS 
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LĒMUMS Nr.87 

 

Par novada nozīmes Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru izveidi 

 

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

kabineta 04.07.2017. noteikumu Nr. 401 “Noteikumi par valsts pārvaldes vienoto klientu 

apkalpošanas centru veidiem, sniegto pakalpojumu apjomu un pakalpojumu sniegšanas 

kārtību” 3. punkta 3.1. apakšpunktu, 

 

1. Izveidot novada nozīmes Valsts un pašvaldību vienotos klientu apkalpošanas centrus: 

1.1. “Vaiņagos”, Kornetos, Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā; 

1.2. “Pagastmājā”, Māriņkalnā, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā; 

1.3. “Lazdiņās”, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā; 

1.4. “Dālderos”, Kolberģī, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā; 

1.5. “Liepzaros”, Jaunannā, Jaunannas pagastā, Alūksnes novadā; 

1.6. “Tautas namā”, Annā, Annas pagastā, Alūksnes novadā; 

1.7. “Brencos”, Brencos, Malienas pagastā, Alūksnes novadā; 

1.8. “Pūcītē”, Mārkalnē, Mārkalnes pagastā, Alūksnes novadā; 

1.9. “Liepnas pamatskolā”, Liepnā, Liepnas pagastā, Alūksnes novadā; 

1.10.  “Dailēs”, Jaunzemos, Ilzenes pagastā, Alūksnes novadā; 

1.11.  “Kultūras namā”, Alsviķos, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā; 

1.12.  “Tērcēs-10”, Zeltiņos, Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā; 

1.13.  “Mārās”, Mālupē, Mālupes pagastā, Alūksnes novadā. 

2. Iesniegt 2022. gadā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā pieteikumus 

valsts budžeta dotācijas saņemšanai novada nozīmes Valsts un pašvaldību vienoto 

klientu apkalpošanas centru izveidei. 

3. Pieteikuma apstiprināšanas gadījumā, nodrošināt Alūksnes novada pašvaldības 

līdzfinansējumu 30% apmērā no projekta kopējām izmaksām, līdzekļus paredzot no 

Alūksnes novada pašvaldības 2022. gada budžeta līdzekļiem. 

 

Domes priekšsēdētājs                    Dz.ADLERS 
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LĒMUMS Nr.88 

 

Par grozījumu Alūksnes novada pašvaldības domes 2015. gada 28. maija lēmumā 

Nr. 194 “Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu” 

 

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

vērā Alūksnes novada pašvaldības domes 2014. gada 24. jūlija lēmumu Nr. 282 “Par sociālā 

dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvoklim Jāņkalna ielā 10-6, Alūksnē, Alūksnes novadā”, 

 

1. Izdarīt grozījumu Alūksnes novada pašvaldības domes 2015. gada 28. maija lēmumā 

Nr. 194 “Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu”, protokols Nr. 11, 39. punkts, 

papildinot to ar 1.11. apakšpunktu “Jāņkalna ielā 10-6, Alūksnē, Alūksnes novadā”. 

 
2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu. 

 

Domes priekšsēdētājs        Dz.ADLERS 
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LĒMUMS Nr.89 

 

Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu dzīvoklim Raiņa bulvārī 4-2, Alūksnē, Alūksnes 

novadā 

 

Ņemot vērā, ka ir zuduši Alūksnes novada pašvaldības domes 2016. gada 28. janvāra 

lēmumā Nr. 36 “Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvoklim Raiņa bulvārī 4-2, Alūksnē, 

Alūksnes novadā” norādītie apstākļi sociālā dzīvokļa statusa noteikšanai, un pamatojoties uz 

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

jautājumu risināšanā” 21.5 panta ceturto daļu, 

 

1. Atcelt Alūksnes novada pašvaldības dzīvoklim Raiņa bulvārī 4-2, Alūksnē, Alūksnes 

novadā, sociālā dzīvokļa statusu. 

2. Izdarīt grozījumu Alūksnes novada pašvaldības domes 2015. gada 28. maija lēmumā 

Nr. 194 “Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu”, protokols Nr. 11, 39. punkts, 

svītrojot 1.10. apakšpunktu. 

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu. 

 

Domes priekšsēdētājs        Dz.ADLERS 
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LĒMUMS Nr.90 

 

Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Jaunalūksnes pirmsskolas izglītības iestādē 

“Pūcīte” 

 

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

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

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

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

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

 

 apstiprināt ēdināšanas pakalpojuma maksu Jaunalūksnes pirmsskolas izglītības iestādē 

“Pūcīte” (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 1,06 0,26 1,32 Nepiemēro 

1.1.2. Pusdienas 1,06 0,52 1,58 Nepiemēro 

1.1.3. Launags 1,06 0,21 1,27 Nepiemēro 

 Kopā 3,18 0,99 4,17  

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

1.2.1. Brokastis 1,06 0,31 1,37 Nepiemēro 

1.2.2. Pusdienas 1,06 0,61 1,67 Nepiemēro 

1.2.3. Launags 1,06 0,25 1,31 Nepiemēro 

 Kopā 3,18 1,17 4,35  

1.3. darbiniekiem, tajā skaitā pa ēdienreizēm: 

1.3.1. Pusdienas 1,06 0,77 1,83 Nepiemēro 

 Kopā  1,06 0,77 1,83  

 

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

Alūksnes novada pašvaldības domes saistošajos noteikumos par ēdināšanas pakalpojuma 

alu
ks

ne
.lv



maksas atvieglojumiem Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēs noteiktie 

atvieglojumi. 

3. Lēmums stājās spēkā 2022. gada 1. aprīlī. 

4. Ar šī lēmuma spēkā stāšanās dienu atzīt par spēku zaudējušu Alūksnes novada pašvaldības 

domes 25.02.2021. lēmumu Nr.50 “Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Jaunalūksnes 

pirmsskolas izglītības iestādē “Pūcīte”” (sēdes protokols Nr.4, 23.punkts). 

 

Domes priekšsēdētājs        Dz.ADLERS 
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LĒMUMS Nr.91 

 

Par Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes sniegtā higiēnas pakalpojuma – dušas 

izmantošana, maksas noteikšana 

 

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

apakšpunktu, 

 

1. Noteikt maksu par Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes sniegto higiēnas 

pakalpojumu – dušas izmantošana 0,83 euro par vienu dušas izmantošanas reizi. Maksa 

par higiēnas pakalpojumu – dušas izmantošana – tiek aplikta ar pievienotās vērtības 

nodokli. 

2. Noteikt, ka par higiēnas pakalpojuma – dušas izmantošana – maksas iekasēšanu ir 

atbildīga Alūksnes novada Sociālo lietu pārvalde. 

3. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos dienu spēku zaudē Alūksnes novada  pašvaldības domes 

2015. gada 29. janvāra lēmums Nr. 21 “Par Alūksnes novada Sociālā dienesta sniegtā 

higiēnas pakalpojuma – dušas izmantošana, maksas noteikšanu”. 

4. Lēmums stājas spēkā 2022. gada 1. aprīlī. 

 

Domes priekšsēdētājs        Dz.ADLERS 
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LĒMUMS Nr.92 

 

Par veļas mazgāšanas pakalpojuma maksas noteikšanu 

 

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

apakšpunktu, 

 

1. Noteikt maksu par veļas mazgāšanas pakalpojumu 1,36 euro par vienu veļas mašīnas 

ciklu. Maksa par veļas mazgāšanas pakalpojumu tiek aplikta ar pievienotās vērtības 

nodokli. 

2. Noteikt, ka par veļas mazgāšanas pakalpojuma maksas iekasēšanu ir atbildīga Alūksnes 

novada Sociālo lietu pārvalde. 

3. Veļas mazgāšanas pakalpojums tiek sniegts Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes 

telpās Uzvaras ielā 1, Alūksnē, Alūksnes novadā. 

4. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos dienu spēku zaudē Alūksnes novada pašvaldības domes 

2012. gada 26. aprīļa lēmums Nr. 145 “Par veļas mazgāšanas pakalpojuma maksu”. 

5. Lēmums stājas spēkā 2022. gada 1. aprīlī. 

 

Domes priekšsēdētājs        Dz.ADLERS 
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LĒMUMS Nr.93 

 

Par atbalsta grupas pakalpojuma pieaugušām personām un bērniem maksas noteikšanu 

 

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

apakšpunktu, Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52. panta pirmās daļas 9. punktu, Alūksnes 

novada domes 2020. gada 30. aprīļa saistošo noteikumu Nr. 15/2020 “Par sociālajiem 

pakalpojumiem Alūksnes novada pašvaldībā”  12. nodaļu, turpmāk – Noteikumi, 

 

1. Noteikt maksu par Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes sniegto atbalsta grupas 

pakalpojumu pieaugušām personām un bērniem (turpmāk – Pakalpojums) 5,00 euro par 

vienu nodarbību vienai personai. 

2. Personai, Noteikumos noteiktajā kārtībā, piemērojama Pakalpojuma maksas atlaide. 

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

28. janvāra lēmums Nr. 10 “Par atbalsta grupas pakalpojuma pieaugušām personām un 

bērniem maksas noteikšanu”. 

4. Lēmums stājas spēkā ar 2022. gada 1. aprīli. 

 

Domes priekšsēdētājs        Dz.ADLERS 
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LĒMUMS Nr.94 

 

Par izmitināšanas maksu nekustamā īpašuma “Medņukalni” ēkā “Skola”, Zeltiņi, 

Zeltiņu pagasts, Alūksnes novads  

 

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

g) apakšpunktu, 

 

1. Apstiprināt maksu par vienas personas izmitināšanu nekustamā īpašuma “Medņukalni”, 

īpašuma kadastra numurs 3694 001 0006, ēkā “Skola” ar kadastra apzīmējumu 3694 001 

0006 006, Zeltiņi, Zeltiņu pagasts, Alūksnes novads, LV-4345, 6,22 EUR (seši euro 22 

centi) diennaktī bez pievienotās vērtības nodokļa. 

2. Lēmums stājas spēkā ar 2022.gada 1.aprīlī. 

3. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē Alūksnes novada domes 2016. gada 30. jūnija 

lēmums Nr.214 “Par īslaicīgas nomas maksas noteikšanu Zeltiņu pagastā”. 

 

Domes priekšsēdētājs        Dz.ADLERS 
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LĒMUMS Nr.95 

 

Par valsts budžeta finansējuma sadali Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēm 

piemaksām COVID-19 pandēmijas laikā 

 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2022. gada 1. marta rīkojumu Nr. 140 “Par finanšu 

līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””, 

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

 

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

piecu simtu astoņdesmit viena euro) apmērā vispārējās izglītības pamata un vidējās 

izglītības iestādēm (turpmāk – izglītības iestāde) piemaksām par epidemioloģisko 

nosacījumu, loģistikas un darba organizācijas procesa nodrošināšanu COVID-19 

pandēmijas laikā saskaņā ar pielikumu. 

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

saistībā ar testēšanas loģistikas, epidemioloģisko nosacījumu un darba organizācijas 

procesa nodrošināšanai un paredzēts izmaksai izglītības iestādes administrācijas, 

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

par epidemioloģiskās drošības prasību ievērošanu, kā arī iekšējās kontroles sistēmu 

epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanu. 

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

4. Valsts budžeta finansējumu piemaksām izlietot līdz 2022.gada 31.augustam. 

5. Alūksnes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Finanšu nodaļai nodrošināt 

iepriekš minētā finansējuma iekļaušanu Alūksnes novada pašvaldības budžetā 

2022.gadam. 

6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu. 

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 
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LĒMUMS Nr.96 

 

Par valsts budžeta finansējuma sadali Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēm 

piemaksām par izglītības pakalpojuma nepārtrauktības nodrošināšanu augsta 

epidemioloģiskā riska apstākļos Covid-19 pandēmijas laikā 

 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2022. gada 17. marta rīkojuma Nr. 189 “Par finanšu 

līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” 1.7. 

un 3. punktu, likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2. un 27. punktu, likuma “Par 

pašvaldību budžetiem” 30. pantu, 

 

1. Apstiprināt valsts budžeta finansējuma sadalījumu 46 621 EUR (četrdesmit seši tūkstoši 

seši simti divdesmit viena euro) apmērā Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestāžu 

pirmsskolas, vispārējās izglītības un interešu izglītības pedagogiem, skolotāju palīgiem 

un auklēm piemaksām par izglītības pakalpojuma nepārtrauktības nodrošināšanu augsta 

epidemioloģiskā riska apstākļos COVID-19 pandēmijas laikā saskaņā ar pielikumu. 

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

ar nepieciešamību nodrošināt izglītības pakalpojuma – mācību satura apguves 

nepārtrauktību paaugstināta epidemioloģiskā riska apstākļos. 

3. Noteikt, ka izglītības iestādes direktors (vadītājs) atbildīgs par finansējuma tālāko 

sadali. 

4. Valsts budžeta finansējumu piemaksām izlietot līdz 2022. gada 31. augustam. 

5. Alūksnes novada pašvaldības Finanšu nodaļai nodrošināt augstāk minēta finansējuma 

iekļaušanu Alūksnes novada pašvaldības budžetā 2022. gadam. 

6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu. 

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 
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LĒMUMS Nr.97 

 

Par pašvaldības finansējuma sadali Alūksnes novada amatiermākslas kolektīvu tērpu 

darināšanai un iegādei 

 

Izskatot Alūksnes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Kultūras un sporta 

nodaļas 03.03.2022. iesniegumu, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 03.03.2022. ar 

Nr. ANP/1-47/22/773, 

ņemot vērā Alūksnes novada pašvaldības Attīstības programmas 2022.-2027. gadam, 

kas apstiprināta ar Alūksnes novada domes 23.12.2021. lēmumu Nr. 367, Rīcības plāna U.2.21. 

“Atbalstīt amatiermākslas darbību un veicināt tās attīstību” uzdevumu, 

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

pirmās daļas 2., 23. un 27. punktu, likuma “Par pašvaldību budžetiem” 30. pantu, Alūksnes 

novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 4/2022 “Par Alūksnes novada pašvaldības 

budžetu 2022.gadam”, kas apstiprināti ar Alūksnes novada domes 01.02.2022. lēmumu Nr. 38, 

un Alūksnes novada pašvaldības 28.05.2020. nolikuma Nr. 8/2020 “Par finansiāla atbalsta 

saņemšanas kārtību Alūksnes novada amatiermākslas kolektīvu tērpu darināšanai un iegādei”, 

kas apstiprināts ar Alūksnes novada domes 28.05.2020. lēmumu Nr.138, 

 

1. Apstiprināt pašvaldības finansējuma sadalījumu 20 000 EUR (divdesmit tūkstošu euro) 

apmērā Alūksnes novada amatiermākslas kolektīvu tērpu darināšanai un iegādei 

saskaņā ar pielikumu. 

2. Alūksnes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Finanšu nodaļai nodrošināt 

iepriekš minētā finansējuma pārkārtošanu Alūksnes novada pašvaldības budžetā 

2022. gadam no uzskaites dimensijas 082902 “Novada kultūras pasākumi” uz uzskaites 

dimensijām saskaņā ar pielikumu. 

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu. 

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 
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LĒMUMS Nr.98 

 

Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem Ernsta Glika 

Alūksnes Valsts ģimnāzijas internātam 

 

 Izskatot Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 07.03.2022. iesniegumu Nr. AVG/1-

14/22/22, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 07.03.2022. ar Nr. ANP/1-42/22/801,  

ņemot vērā Alūksnes novada pašvaldības Attīstības programmas 2022.-2027. gadam, 

kas apstiprināta ar Alūksnes novada pašvaldība domes 23.12.2021. lēmumu Nr. 367, 

2.4.12. punktu, Izglītības attīstības programmā paredzēto uzdevumu un pasākumu plāna 

1.1.1. apakšpunktu un Alūksnes novada pašvaldības domes Finanšu komitejas 24.03.2022. 

lēmumu (sēdes protokols Nr.4, 21.punkts), 

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

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

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

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

administratīvajām teritorijām” 1.2. punktu, 

 

1. Izdalīt no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem finansējumu 7 600,00 EUR 

(septiņi tūkstoši seši simti euro) apmērā Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 

internāta viena divistabu dzīvojamā bloka kosmētiskajam remontam un mēbeļu iegādei. 

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

Valsts ģimnāzijas internāts. 

3. Alūksnes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Finanšu nodaļai nodrošināt 

iepriekšminēto līdzekļu iekļaušanu Alūksnes novada pašvaldības budžetā 2022.gadam.  

4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu. 

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 
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LĒMUMS Nr.99 

 

Par atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem 

 

 Pamatojoties uz Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma 8. panta pirmo daļu, 

12. pantu, 13. pantu un 19. pantu, likuma “Par pašvaldībām” 12. pantu, 21. panta pirmās daļas 

27. punktu, likuma “Par pašvaldību budžetiem” 16. panta otro daļu un 30. pantu, Ministru 

kabineta 2022. gada 12. marta noteikumiem Nr. 168 “Noteikumi par izmitināšanas un 

ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem”, 

 

1. Nodrošināt Ukrainas civiliedzīvotājiem ēdināšanas pakalpojumu Alūksnes novada 

pašvaldības izveidotajās izmitināšanās vietās saskaņā ar pakalpojuma sniegšanas shēmu 

(pielikumā). 

2. Noteikt, ka sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma izmaksas tiks segtas: 

2.1. trīs ēdienreižu ēdināšanas pakalpojumam (brokastis, pusdienas un vakariņas) - pēc 

ēdināšanas faktiskajām izmaksām, bet ne vairāk kā 15 EUR ar pievienotās vērtības 

nodokli par personu diennaktī; 

2.2. pusdienu ēdināšanas pakalpojumam - pēc ēdināšanas faktiskajām izmaksām, bet 

ne vairāk kā  7 EUR ar pievienotās vērtības nodokli par personu ēdienreizē; 

2.3. brokastu vai vakariņu ēdināšanas pakalpojumam - pēc ēdināšanas faktiskajām 

izmaksām, bet ne vairāk kā  4 EUR ar pievienotās vērtības nodokli par personu 

ēdienreizē; 

2.4. brokastu un vakariņu ēdināšanas pakalpojumam - pēc ēdināšanas faktiskajām 

izmaksām, bet ne vairāk kā  8 EUR ar pievienotās vērtības nodokli par personu 

abās ēdienreizēs. 

3. Noteikt, ka Ukrainas civiliedzīvotājam, kas apmeklē Alūksnes novada pašvaldības 

izglītības iestādi, ēdināšanas pakalpojums tiks nodrošināts  visos izglītības līmeņos: 

3.1. izglītības iestādē, kur ēdināšanas pakalpojumu nodrošina pati izglītības iestāde – 

saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības domes lēmumu apstiprinātu maksas 

pakalpojumu pastāvīgās un mainīgās daļas apmērā, 

3.2. izglītības iestādē, kur ēdināšanas pakalpojumu nodrošina izglītības iestādes 

izvēlēts pakalpojumu sniedzējs – pēc ēdināšanas faktiskajām izmaksām, bet ne 

vairāk kā  3,40 EUR ar pievienotās vērtības nodokli ēdienreizē (pusdienas), kas 

veidojas kā kopsumma no Alūksnes novada pašvaldības domes 24.08.2017. 

saistošo noteikumu Nr.18/2017 “Saistošie noteikumi par ēdināšanas pakalpojuma 

maksas atvieglojumiem Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēs” 
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https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/3103/99_Atbalsts_Ukrainas_civiliedzivotajiem.docx


12.2.2. punktā minētā atvieglojuma un 29.04.2021. saistošo noteikumu 

Nr.11/20214 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Alūksnes novadā” noteikta 

pabalsta apmēra. 

4. Izdalīt finansējumu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem 20 000 EUR (divdesmit 

tūkstoši euro) apmērā iepriekšminēto pasākumu priekšfinansēšanai un 

līdzfinansēšanai. 

5. Finansējumu attiecināt un 109203 uzskaites dimensiju “Finansiālais atbalsts Ukrainas 

civiliedzīvotājiem”. 

6. Alūksnes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Finanšu nodaļai nodrošināt 

4.punktā minēto līdzekļu pārkārtošanu Alūksnes novada pašvaldības budžetā 

2022. gadam. 

7. Lēmuma  1., 2., un 3. punkts piemērojams no 24.02.2022. un ir spēkā bruņotā konflikta 

norises laikā. 

 

Domes priekšsēdētājs                 Dz.ADLERS 
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LĒMUMS Nr.100 

 

Par projektu “Alūksnes izziņas un pakalpojumu centrs” 

 

 Ņemot vērā likuma “Par valsts budžetu 2022.gadam” 10. panta otrās daļas 4. punktu, 

03.02.2022. pašvaldībā saņemto vēstuli Nr. 1-132/868 no Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijas “Par valsts budžeta aizdevumiem pašvaldībām prioritāro projektu 

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

10. punktu, 21. panta pirmās daļas 23. punktu, Alūksnes novada attīstības programmas 2022.-

2027. gadam Rīcības plāna Rīcības virzieniem 1.1. un 1.3., Investīcija plāna 2022.-2027.gadam 

3.5.2. punktu, 

 

1. Atbalstīt prioritārā investīciju projekta “Alūksnes izziņas un pakalpojumu centrs” 

pieteikuma iesniegšanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā. 

2. Apstiprināt projekta indikatīvās izmaksas 870 928,06 EUR (astoņi simti septiņdesmit 

tūkstoši deviņi simti divdesmit astoņi euro 6 centi), tajā skaitā: 

2.1. būvdarbu izmaksas 859 675,06 EUR (astoņi simti piecdesmit deviņi tūkstoši seši 

simti septiņdesmit pieci euro 6 centi); 

2.2. autoruzraudzības izmaksas 2 541,00 EUR (divi tūkstoši pieci simti četrdesmit 

viens euro); 

2.3. būvuzraudzības izmaksas 8 712,00 EUR (astoņi tūkstoši septiņi simti divpadsmit 

euro). 

3. Nodot nomai projekta “Alūksnes izziņas un pakalpojumu centrs” ietvaros attīstītās 

infrastruktūras daļu (saskaņā ar shēmu pielikumā) un uzdot nomas tiesību izsoles 

organizēšanu un nosacītās nomas maksas noteikšanu veikt Īpašumu atsavināšanas 

komisijai. 

 

Domes priekšsēdētājs                 Dz.ADLERS 
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Lēmums satur ierobežotas pieejamības informāciju - personas kodus 
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LĒMUMS Nr.101 

 

Par Alūksnes novada pašvaldības apbalvojumu piešķiršanu 

 

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

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

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

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

23.03.2022. lēmumu, 

 

1. Piešķirt Alūksnes novada pašvaldības apbalvojumu “Pagodinājums 

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

1.1. nominācijā “Par pakalpojumu nozīmīgu paplašināšanu, dažādojot tūrisma 

piedāvājumu Alūksnē” – individuālajam komersantam “MARIENBURG ID” 

(reģ. Nr. 44102037250), 

1.2. nominācijā “Par entuziasmu saimniecības darbības veidu dažādošanā, attīstot 

aktīvās atpūtas un dabas tūrisma infrastruktūru” – Alūksnes rajona Veclaicenes 

pagasta zemnieku saimniecībai “PAUGURI” (reģ. Nr. 43201005490), 

1.3. nominācijā “Par noturīgu uzņēmējdarbību, nodrošinot pastāvīgas darbavietas 

reģionā” – sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “EDOJRA” 

(reģ. Nr. 43203003507). 

 

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

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

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

sākumskolas skolotājai Modrai LIEPIŅAI (personas kods [..]), 

2.2. nominācijā “Par ieguldījumu un sasniegumiem darbā ar talantīgiem 

izglītojamiem” – Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolas trenerei un 

Jaunannas pamatskolas skolotājai Zojai RIBUŠAI (personas kods [..]), 

2.3. nominācijā “Par radošu, mūsdienīgu, efektīvu un profesionālu darbu iekļaujošā 

izglītībā” – Ziemeru pamatskolas skolotājai Ingai ĀRSTEI (personas kods [..]), 

2.4. nominācijā “Par radošu, mūsdienīgu, efektīvu un profesionālu darbu iekļaujošā 

izglītībā” – Alūksnes pilsētas sākumskolas direktora vietniecei izglītības jomā 

Anitai JUNKUREI (personas kods [..]). 

 

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

naudas balvu 400,00 EUR (četri simti euro): 
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3.1. nominācijā “Par mērķtiecīgu, profesionālu ieguldījumu Alūksnes novada 

nemateriālā mantojuma izpētē, saglabāšanā un popularizēšanā un deju 

uzveduma “Malienas mantojums” tapšanā” – Alūksnes deju apriņķa 

virsvadītājai Lāsmai SKUTĀNEI (personas kods [..]), 

3.2. nominācijā “Par atbildīgu un aktīvu līdzdalību kultūras norišu un 

kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas procesos” – videofilmu operatoram 

Vilnim BLŪMAM (personas kods [..]). 

 

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

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

4.1. nominācijā “Jaunais talants sportā” – kamaniņu braucējam, 1. vietas ieguvējam 

pasaules junioru čempionātā divniekiem Lūkasam KRASTAM (personas kods 

[..]), 

4.2. nominācijā “Par augstiem sasniegumiem sportā” – biatlonistei, 2. vietas 

ieguvējai sprintā un 3. vietas ieguvējai iedzīšanā pasaules čempionātā vasaras 

biatlonā junioriem Sanitai BULIŅAI (personas kods [..]), 

4.3. nominācijā “Par nozīmīgu un ilggadēju ieguldījumu ūdens motosporta attīstībā” 

– ūdens motosportistam Gintam ROZENBERGAM (personas kods [..]). 

 

5. Naudas balvas apmērs norādīts pirms nodokļu nomaksas. 

 

6. Naudas balva, atskaitot normatīvajos aktos paredzētos nodokļus, iemaksājama 

apbalvojuma saņēmēja norādītajā kontā. 

 

Domes priekšsēdētājs                    Dz.ADLERS 
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LĒMUMS Nr.102 

 

Par Alūksnes novada pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšanas klasēm 

2022. gada vasaras sezonai 

 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2021. gada 7. janvāra noteikumu Nr. 26 “Noteikumi 

par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” 

10.2. punktu,  

Apstiprināt Alūksnes novada pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšanas klases 

2022. gada vasaras sezonai saskaņā ar pielikumiem. 

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 
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