
 
 

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 

2023. gada 23. februārī                       sēdes protokols Nr. 3, 2. p. 

 

LĒMUMS Nr.23 

 

Par Alūksnes novada pašvaldībai piederoša zemes starpgabala ar kadastra apzīmējumu 

3652 002 0061, “Ezerslokas”, Ilzenes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu  

 

 Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1. panta 11) punkta 

b) apakšpunktu, 4. panta ceturtās daļas 1.punktu, 5. panta pirmo daļu, 8. panta otro daļu, 

11. panta pirmo daļu, 14. panta otro daļu, likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma 

tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. panta otrās daļas 4. punktu un ņemot vērā 

Tautsaimniecības komitejas 15.08.2022. lēmumu (protokols Nr. 8,1. p.), 

 

1. Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības īpašumu – neapbūvētu zemes 

starpgabalu ar zemes vienības kadastra apzīmējumu 3652 002 0061, “Ezerslokas”, 

Ilzenes pagastā, Alūksnes novadā, kas sastāv no zemesgabala 0,2500 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. 

 

Domes priekšsēdētājs        Dz.ADLERS 
  



 
 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME 

Reģistrācijas numurs 90000018622 
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A/S “SEB banka”, kods UNLALV2X, konts Nr.LV58UNLA0025004130335   

Alūksnē 

2023. gada 23. februārī                       sēdes protokols Nr. 3, 3. p. 

 

LĒMUMS Nr.24 

 

Par Alūksnes novada pašvaldībai piederoša zemes starpgabala ar kadastra apzīmējumu 

3656 008 0173, “Diānas”, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu  

 

 Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1. panta 11) punkta 

b) apakšpunktu, 4. panta ceturtās daļas 1.punktu, 5. panta pirmo daļu, 8. panta otro daļu, 

11. panta pirmo daļu, 14. panta otro daļu, likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma 

tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. panta otrās daļas 4. punktu un ņemot vērā 

Tautsaimniecības komitejas 10.12.2018. lēmumu (protokols Nr.11, 2. p.), 

 

1. Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības īpašumu – neapbūvētu zemes 

starpgabalu ar zemes vienības kadastra apzīmējumu 3656 008 0173, “Diānas”, 

Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā, kas sastāv no zemesgabala 0,9300 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. 
 

Domes priekšsēdētājs        Dz.ADLERS 
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2023. gada 23. februārī                       sēdes protokols Nr. 3, 4. p. 

 

LĒMUMS Nr.25 

 

Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Jaundārzu iela 6A, Alūksnē, 

Alūksnes novadā atsavināšanu  

 

 Pamatojoties uz Pašvaldību likuma 10. panta pirmās daļas 16. punktu, Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likuma 3. panta otro daļu, 5. panta pirmo daļu, 8. panta otro daļu 

un ņemot vērā Tautsaimniecības komitejas 13.02.2023. lēmumu (protokols Nr. 2, 1.p.), 

 

1. Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu Jaundārzu iela 

6A, Alūksnē, Alūksnes novadā, īpašuma kadastra Nr. 3601 039 1665, kas sastāv no 

zemesgabala 1597 m² platībā.  

2. Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē. 

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

pašvaldības Īpašumu atsavināšanas komisijai. 

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

www.aluksne.lv. 
 

Domes priekšsēdētājs        Dz.ADLERS 
  

http://www.aluksne.lv/
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2023. gada 23. februārī                       sēdes protokols Nr. 3, 5. p. 

 

LĒMUMS Nr.26 

 

Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Ceļmalītes”, Mārkalnes pagastā, 

Alūksnes novadā atsavināšanu  

 

 Pamatojoties uz Pašvaldību likuma 10. panta pirmās daļas 16. punktu, Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likuma 3. panta otro daļu, 5. panta pirmo daļu, 8. panta otro daļu 

un ņemot vērā Tautsaimniecības komitejas 13.02.2023. lēmumu (protokols Nr.2, 1.p.), 

 

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

Mārkalnes pagastā, Alūksnes novadā, īpašuma kadastra Nr. 3676 006 0138, kas sastāv 

no zemesgabala 2,09 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 
  

http://www.aluksne.lv/


 
 

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 

2023. gada 23. februārī                       sēdes protokols Nr. 3, 6. p. 

 

LĒMUMS Nr.27 

 

Par Alūksnes novada pašvaldībai piederošā īpašuma – ūdensapgādes un kanalizācijas 

tīklu Dārza ielā 11 un Brūža ielā 7, un ūdensapgādes tīklu Siguldas ielā un Pumpura 

ielā, Alūksnē, Alūksnes novadā atsavināšanu 

 

 Ņemot vērā, ka Alūksnes novada pašvaldībai piederošie īpašumi – izbūvētie 

ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli Dārza ielā 11 un Brūža ielā 7, Alūksnē, Alūksnes novadā 

un ūdensapgādes tīkli Siguldas un Pumpura ielā Alūksnē, Alūksnes novadā nav nepieciešami 

Alūksnes novada pašvaldības vai tās iestāžu funkciju nodrošināšanai, pamatojoties uz Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo1, otro un trešo daļu, 5.panta pirmo un 

piekto daļu, 6.panta otro un trešo daļu 40.pantu, Pašvaldību likuma 4.panta pirmās daļas 

1.punktu, 10. panta pirmās daļas 21. punktu,  

 

1. Atsavināt Alūksnes novada pašvaldībai piederošos ūdensvada un kanalizācijas ārējos 

tīklus  Dārza ielā 11 un Brūža ielā 7, Alūksnē, Alūksnes novadā un ūdensapgādes tīklu 

Siguldas ielā un Pumpura ielā, Alūksnē, Alūksnes novadā. 

2. Veikt šī lēmuma 1.punktā minētās mantas novērtēšanu, uzdodot to veikt Latvijas 

Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrētam mantisko ieguldījumu novērtēšanas 

ekspertam. 

3. Kā augstāk minētā Alūksnes novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas veidu noteikt 

tā (kā mantiskā ieguldījuma) ieguldīšanu SIA “RŪPE” pamatkapitālā, palielinot to par 

eksperta veiktā novērtējuma summu. 

4. Noteikt ka atsavināmais īpašums var tikt izmantots tikai SIA “RŪPE” saimnieciskās 

darbības – ūdensapgādes un kanalizācijas novadīšanas pakalpojumu sniegšanai Dārza 

ielā 11 un Brūža ielā 7, Alūksnē, Alūksnes novadā un ūdensapgādes pakalpojumu 

sniegšanai Siguldas ielā un Pumpura ielā, Alūksnē, Alūksnes novadā dzīvojošajiem 

iedzīvotājiem, juridiskām un publiskām personām, tas nav tālāk atsavināms un ir 

atgriežams Alūksnes novada pašvaldībai gadījumā, ja turpmāk nav nepieciešama šo 

pakalpojumu sniegšana. 

5. Lēmums stāja spēkā ar tā pieņemšanas dienu. 

 

Domes priekšsēdētājs        Dz.ADLERS 
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LĒMUMS Nr.28 

 

Par lokālplānojuma, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015.-

2027.gadam, nekustamajā īpašumā “Silakalns”, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā, 

1. redakcijas un Vides pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un 

institūciju atzinumu saņemšanai 

 

Alūksnes novada pašvaldības dome 24.02.2021. pieņēma lēmumu (turpmāk – Lēmums) 

Nr. 46 “Par lokālplānojuma, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015.-

2027.gadam, izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Silakalns”, Ziemera pagastā, Alūksnes 

novadā” (turpmāk – Lokālplānojums), ar mērķi attīstīt saimniecisko darbību un izbūvēt 

biogāzes staciju, kā arī nosakot prasības Lokālplānojuma izstrādei darba uzdevumā. Alūksnes 

novada pašvaldībā 30.01.2023. iesniegta un reģistrēta ar Nr. ANP/1-40/23/368  IK “Plānošanas 

Eksperti” sagatavotā Lokālplānojuma un Vides pārskata projekts ar lūgumu pieņemt lēmumu 

par projektu nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai. Izskatot 

Lokālplānojuma Paskaidrojuma rakstu, Apbūves nosacījumus, Grafisko daļu un Vides 

pārskatu, konstatēts: 

- Alūksnes novada pašvaldības domes Lēmumā esošā darba uzdevuma prasības 

Lokālplānojuma izstrādei ir izpildītas. 

- Lokālplānojuma detalizācija, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu grozījumi 

veikti atbilstoši Lokālplānojuma izstrādes mērķim. 

- Par iesniegto Lokālplānojuma redakciju ir sagatavots ziņojums (1. pielikums) atbilstoši 

Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldības teritorijas 

attīstības un plānošanas dokumentiem” 80. punktā noteiktajām prasībām. 

- Par Lokālplānojumu ir saņemti nosacījumi no 5 institūcijām, nav saņemti fizisko vai 

juridisko personu priekšlikumi.  

- Vides pārraudzības valsts biroja 29.03.2022. lēmums Nr. 4-02/14/2022 “Par ietekmes uz 

vidi novērtējuma procedūras piemērošanu” paredz piemērot stratēģiskās ietekmes uz vidi 

novērtējuma procedūru lokālplānojumam nekustamajā īpašumā “Silakalns”, Ziemera 

pagastā, Alūksnes novadā. Izstrādātājs ir sagatavojis Vides pārskata projektu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 

4. pantu, 12. panta pirmo daļu, Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr. 628 “Noteikumi 

par pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 3., 82., 83. punktu un Ministru 

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

plānošanas procesā” 10. punktu, Ministru kabineta  23.03.2004. noteikumu Nr. 157 “Kārtība, 

kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” 15. punktu, Lokālplānojuma 

izstrādes vadītāja ziņojumu, 



1. Nodot izstrādāto Lokālplānojuma 1.redakciju un Vides pārskata projektu 

publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai. 

2. Noteikt publiskās apspriešanas termiņu 4 nedēļas. 

3. Lēmumu par Lokālplānojuma 1.redakcijas un Vides pārskata projekta nodošanu 

publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai publicēt Teritorijas 

attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS) un pašvaldības tīmekļa vietnē 

www.aluksne.lv. 

4. Paziņojumu par Lokālplānojuma 1.redakcijas un Vides pārskata projekta 

nodošanu publiskajai apspriešanai ievietot pašvaldības informatīvajā izdevumā  

“Alūksnes Novada Vēstis” un pašvaldības tīmekļa vietnē www.aluksne.lv sadaļā 

Sabiedrība – Sabiedrības līdzdalība – Aktuālās apspriešanas. 

 

Pielikumā: 

1. Izstrādes vadītāja ziņojums par lokālplānojuma “Silakalns”, Ziemera pagastā, Alūksnes 

novadā  1.redakciju un Vides pārskata  projektu. 

2. Lokālplānojuma sējumi: 

2.1.Paskaidrojuma raksts. 

2.2.Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi. 

2.3.Grafiskā daļa. 

2.4.Vides pārskats. 

 

Domes priekšsēdētājs        Dz.ADLERS 
  

http://www.aluksne.lv/
http://www.aluksne.lv/
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2023/2302/lokalplanojumi/29_Lokalplanojums_Alsviku_iela/1.pielikums.docx
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2023/2302/lokalplanojumi/29_Lokalplanojums_Alsviku_iela/1.pielikums.docx
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2023/2302/lokalplanojumi/29_Lokalplanojums_Alsviku_iela/2.1_Paskaidrojuma%20raksts.pdf
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2023/2302/lokalplanojumi/29_Lokalplanojums_Alsviku_iela/2.2_TIAN.pdf
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2023/2302/lokalplanojumi/29_Lokalplanojums_Alsviku_iela/2.3_Grafiska_dala.pdf
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2023/2302/lokalplanojumi/29_Lokalplanojums_Alsviku_iela/2.4_Vides_parskats.pdf
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LĒMUMS Nr.29 

 

Par lokālplānojuma, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015.-

2027.gadam īpašumā Alsviķu ielā 2, Alūksnē, Alūksnes novadā, 1.redakcijas nodošanu 

publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai 

 

Alūksnes novada pašvaldības dome 2022.gada 25.augusta pieņēma lēmumu Nr.311 “Par 

lokālplānojuma, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015.-2027.gadam, izstrādes 

uzsākšanu nekustamajam īpašumam Alsviķu iela 2, Alūksnē, Alūksnes novadā, lokālplānojuma 

teritorijas robežas  un darba uzdevuma apstiprināšanu” (turpmāk – Lokālplānojums). 

Izskatot Lokālplānojuma izstrādātāja SIA “Grupa93” 2023.gada 8.februāra iesniegumu 

(reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 2023.gada 8.februārī ar Nr. ANP/1-40/23/537) par 

Lokālplānojuma 1.redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu 

saņemšanai, iepazīstoties ar Lokālplānojuma Paskaidrojuma rakstu, apbūves nosacījumiem un 

Grafisko daļu, konstatēts: 

- Alūksnes novada pašvaldības domes lēmumā esošā darba uzdevuma prasības 

Lokālplānojuma izstrādei ir izpildītas; 

- Lokālplānojuma detalizācija, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu grozījumi 

veikti atbilstoši Lokālplānojuma izstrādes mērķim; 

- saņemts Vides pārraudzības valsts biroja 25.01.2023. lēmums Nr. 4-02/7/2023 “Par 

stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras nepiemērošanu”; 

- par iesniegto Lokālplānojuma redakciju ir sagatavots ziņojums (1. pielikums) atbilstoši 

Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldības teritorijas 

attīstības un plānošanas dokumentiem” 80. punktā noteiktajām prasībām. 

 

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 

4.pantu, 12.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr.628 “Noteikumi par 

pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 3., 82., 83.punktu, Ministru kabineta 

25.08.2009. noteikumu Nr.970 “Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 

10. punktu un Lokālplānojuma izstrādes vadītāja ziņojumu,  

1. Nodot izstrādāto Lokālplānojuma 1. redakciju (2. pielikums) publiskajai 

apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai.  

2. Noteikt Lokālplānojuma publiskās apspriešanas termiņu 4 nedēļas. 

3. Lēmumu par Lokālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai publicēt 

Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS) un pašvaldības 

tīmekļa vietnē www.aluksne.lv. 

http://www.aluksne.lv/


4. Paziņojumu par Lokālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai ievietot 

pašvaldības informatīvajā izdevumā “Alūksnes Novada Vēstis” un pašvaldības 

tīmekļa vietnē www.aluksne.lv sadaļā Sabiedrība - Sabiedrības līdzdalība -

Aktuālās apspriešanas. 

 

Pielikumā:  

1. Izstrādes vadītāja ziņojums par izstrādāto lokālplānojuma 1.redakciju īpašumā Alsviķu 

ielā 2, Alūksnē, Alūksnes novadā. 

2. Lokālplānojuma sadaļas: 

2.1.Lokālplānojuma paskaidrojuma raksts; 

2.2.Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi; 

2.3.Grafiskā daļa; 

2.4.Pielikumi (izpētes). 

 

Domes priekšsēdētājs        Dz.ADLERS 

  

http://www.aluksne.lv/
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2023/2302/lokalplanojumi/28_Lokalplanojums_Silakalns/1_pielikums_Izstrades_vaditaja_zinojums.docx
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2023/2302/lokalplanojumi/28_Lokalplanojums_Silakalns/1_pielikums_Izstrades_vaditaja_zinojums.docx
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2023/2302/lokalplanojumi/28_Lokalplanojums_Silakalns/2.1_LP_Alsviku_2_paskaidrojuma%20raksts_08022023_%20(1).pdf
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2023/2302/lokalplanojumi/28_Lokalplanojums_Silakalns/2.1_LP_Alsviku_2_paskaidrojuma%20raksts_08022023_%20(1).pdf
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2023/2302/lokalplanojumi/28_Lokalplanojums_Silakalns/2.2__TIAN_08022023_precizets(4)%20(1).docx
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2023/2302/lokalplanojumi/28_Lokalplanojums_Silakalns/2.2__TIAN_08022023_precizets(4)%20(1).docx
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2023/2302/lokalplanojumi/28_Lokalplanojums_Silakalns/2.3.zip
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2023/2302/lokalplanojumi/28_Lokalplanojums_Silakalns/2.4.zip
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LĒMUMS Nr.30 

 

Par Ceļu un ielu fonda vidējā (triju gadu) termiņa plāna 2023. - 2025. 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 domes 2015. gada 29. janvāra noteikumu Nr. 1/2015 

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

10. punktu,  

 

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

sadalījumu  Alūksnes novada pagastu apvienības pārvaldei. 

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

2023. -  2025. gadam. 

3. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos, atzīt par spēku zaudējušu Alūksnes novada pašvaldības 

Ceļu un ielu fonda līdzekļu procentuālo sadalījumu pagastu pārvaldēm un pagastu 

apvienības pārvaldei, kas apstiprināts ar Alūksnes novada pašvaldības domes 

2022. gada 24. februāra lēmumu Nr. 47 “Par Ceļu un ielu fonda vidējā (triju gadu) 

termiņa plāna 2022. - 2024. gadam apstiprināšanu” (sēdes protokols Nr.4, 10.p.). 

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 

 

  

https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2023/2302/30_Celu_fonda_finansejums.docx
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2023/2302/30_Celu_fonda_finansejums.docx
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2023/2302/30_Celu_fonda_finansejums2.docx
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2023/2302/30_Celu_fonda_finansejums2.docx
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LĒMUMS Nr.31 

 

Par Investīciju plāna 2022.-2027. gadam aktualizēšanu 

 

Pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 22. panta trešo daļu, Ministru 

kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības 

plānošanas dokumentiem” 73. punktu un Alūksnes novada pašvaldības domes 29.12.2022. 

lēmumu Nr. 500 “Par atļauju veikt iepirkuma procedūru Alūksnes novada pašvaldības aģentūrai 

“SPODRA” komunālās tehnikas iegādei, 

Aktualizēt Alūksnes novada attīstības programmas 2022.-2027. gadam Investīciju 

plānu 2022.-2027. gadam, izdarot šādus grozījumus: 

1. aizstāt vārdus “Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzejs” (attiecīgā 

locījumā) ar vārdiem “Viktora Ķirpa muzejs “Vidzemes lauku sēta” (attiecīgā 

locījumā); 

2. 3.13.5.apakšpunktā vārdus “Alsviķu kultūras nams”, aizstāt ar vārdiem 

“Alūksnes novada Kultūras centrs”; 

3. 3.18.7.apakšpunktā vārdus “Jaunlaicenes muižas muzejs”, aizstāt ar vārdiem 

“Alūksnes novada muzejs”; 

4. papildināt ar 1 (vienu) jaunu projektu idejas ierakstu Nr. 3.33.1. 

 

Pielikumā: Alūksnes novada attīstības programmas 2022.-2027. gadam Investīciju plāna 2022.-

2027. gadam projektu idejas ieraksts uz 1 (vienas) lapas. 

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 

  

https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2023/2302/31_Investiciju_plans.docx
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2023/2302/31_Investiciju_plans.docx
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LĒMUMS Nr.32 

 

Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 2015. gada 26. februāra 

noteikumos Nr. 2/2015 “Kārtība par naudas balvas, stipendijas un papildus finansējuma 

piešķiršanu Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamiem un 

pedagogiem” 

 

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

Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 4. punktu un 50. panta pirmo daļu, 

izdarīt Alūksnes novada pašvaldības domes 2015. gada 26. februāra noteikumos 

Nr. 2/2015 “Kārtība par naudas balvas, stipendijas un papildus finansējuma piešķiršanu 

Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamiem un pedagogiem” šādus 

grozījumus: 

 

1. Izteikt norādi uz noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu šādā redakcijā: 

“Izdoti pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72. panta pirmās daļas 

2. punktu, Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 4. punktu un 50. panta pirmo daļu”.  

 

2. Aizstāt 8. punktā vārdu “Apes” ar vārdu “Gulbenes”. 

 

3. Papildināt 8.1.1. un 8.2.1. apakšpunktu aiz skaitļa un vārda “1.vietu” ar romiešu ciparu 

un vārdiem “vai I pakāpi”. 

 

4. Papildināt 8.1.2. un 8.2.2. apakšpunktu aiz skaitļa un vārda “2.vietu” ar romiešu ciparu 

un vārdiem “vai II pakāpi”. 

 

5. Papildināt 8.1.3. un 8.2.3. apakšpunktu aiz skaitļa un vārda “3.vietu” ar romiešu 

cipariem un vārdiem “vai III pakāpi”. 

 

6. Aizstāt 8.3. punktā vārdu “Apes” ar vārdu “Gulbenes”. 

 

7. Izteikt 9.punkta ievaddaļu šādā redakcijā: 

“9. Uz naudas balvu par individuālajiem sasniegumiem vai uz papildu finansējumu par 

kolektīvajiem sasniegumiem var pretendēt Alūksnes novada izglītības iestāžu 5.-

12. klašu izglītojamie, kuri ieguvuši godalgotas vietas Izglītības un zinātnes ministrijas 

Valsts izglītības satura centra noteiktajos interešu izglītības konkursos, skatēs un 

Alūksnes novada profesionālās ievirzes visu mūzikas un mākslas izglītības programmu 

izglītojamie, kuri ieguvuši godalgotas vietas Kultūras ministrijas un Nacionālā kultūras 



centra organizētajos konkursos, skatēs. Naudas balvas (pirms nodokļu nomaksas) vai 

papildu finansējuma apmērs:” 

 

8. Izteikt 10.punkta ievaddaļu šādā redakcijā: 

“10. Uz naudas balvu par individuālajiem sasniegumiem vai papildu finansējumu par 

komandu sasniegumiem var pretendēt Alūksnes novada vispārizglītojošo izglītības 

iestāžu un profesionālās ievirzes izglītības iestādes 5.-12. klašu izglītojamie, kuri 

ieguvuši godalgotas vietas Latvijas un Starptautiska mēroga oficiālajās sacensībās 

(olimpiāde, olimpiskais festivāls, čempionāts, kauss vai meistarsacīkstes). Sacensībās, 

kurās noteiktas kārtas/posmi, uz naudas balvu var pretendēt par vienu augstāko 

sasniegumu kārtā/posmā. Naudas balvas (pirms nodokļu nomaksas) vai papildus 

finansējuma apmērs:” 

 

9. Izteikt 11.1.apakšpunkta ievaddaļu šādā redakcijā: 

“11.1. Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centra noteiktajās, 

Kultūras ministrijas un Nacionālā kultūras centra noteiktajās:” 

 

10. Papildināt 15.punktu ar otru teikumu šādā redakcijā: 

“Ja izglītojamais ir guvis panākumus atbilstoši 10. punkta nosacījumiem, bet nav 

profesionālās ievirzes izglītības iestādes izglītojamais, tad par izglītojamā 

sasniegumiem iesniegumu iesniedz tā izglītības iestāde, kurā izglītojamais mācās 

vispārizglītojošajā programmā, pievienojot dokumentus, kas apliecina sasniegumus.”  

 

11. Izteikt 30.punktu šādā redakcijā: 

“30. Par papildus veikto pedagoģisko darbu, sagatavojot izglītojamo/-s mācību 

priekšmetu olimpiādēm, skatēm, konkursiem, sporta sacensībām, pedagogiem tiek 

piešķirta naudas balva 30% apmērā no izglītojamam piešķirtās naudas balvas summas.” 

 

 

Domes priekšsēdētājs                           Dz.ADLERS 
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LĒMUMS Nr.33 

 

Par daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra pakalpojumiem 

 

Ņemot vērā Alūksnes novada pašvaldības aicinājuma, atsaukties potenciālos sociālo 

pakalpojumu sniedzējus, kuri ieinteresēti daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra 

pakalpojumu sniegšanā Alūksnes novadā, rezultātu,  Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes  

25.01.2023. vēstuli Nr. SLP/1-7/23/100 “Par maksas pakalpojuma izvērtēšanu” un Ministru 

kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumu 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” 

50.9. punktu, un  

pamatojoties uz Pašvaldību likuma 10. panta pirmās daļas 19. punktu,  

 

1. Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldei organizēt un nodot privātā sektora komersantam 

vai biedrībai sekojošus Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra pakalpojumus: 

1.1. Dienas centra pakalpojums bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. 

1.2. Dienas centra pakalpojums pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem. 

1.3. Specializēto darbnīcu pakalpojums pilngadīgām personām ar garīga rakstura 

traucējumiem (turpmāk – Daudzfunkcionālā centra pakalpojumi). 

2. Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldei veikt tirgus izpēti attiecībā uz Daudzfunkcionālā 

centra pakalpojumiem.  

 

Domes priekšsēdētājs                            Dz.ADLERS 
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LĒMUMS Nr.34 
 

Par Strautiņu pamatskolas likvidāciju 

 

Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10. panta desmito daļu, 27. pantu, 

Izglītības likuma 17. panta trešās daļas pirmo apakšpunktu un 23. panta otro daļu, Vispārējās 

izglītības likuma 7. panta otro daļu, Pašvaldību likuma 10. panta pirmās daļas 8. punktu, 

 

1. Likvidēt Alūksnes novada pašvaldības iestādi “Strautiņu pamatskola” (reģistrēta 

Izglītības iestāžu reģistrā ar Nr. 4412900906), pirmsskolas izglītības programmu 

realizēšanu adresē “Zemenīte”, Strautiņi, Alsviķu pagasts, Alūksnes novads, LV-4333, 

nododot Alūksnes novada pašvaldības iestādei “Alsviķu pirmsskolas izglītības iestāde 

“Saulīte”” (reģistrēta Izglītības iestāžu reģistrā ar Nr.4401901484). 

2. Strautiņu pamatskolas likvidāciju uzsākt pēc saskaņošanas ar Izglītības un zinātnes 

ministriju un pabeigt līdz 2023. gada 31. augustam. 

3. Vienlaicīgi ar lēmuma saskaņošanu Izglītības un zinātnes ministrijā, Alūksnes novada 

pašvaldības domes 2022. gada 5. aprīļa lēmumā Nr. 106 “Par Alūksnes novada 

pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu institucionālo sistēmu”: 

3.1. atzīt par spēku zaudējušu 1. punktu; 

3.2. 6. punktā aizstāt skaitļus “1.-5.” ar skaitļiem “2.-5.” 

4. Par lēmuma izpildi atbildīgu noteikt Alūksnes novada pašvaldības iestādi “Izglītības 

pārvalde”. 

 

Domes priekšsēdētājs        Dz.ADLERS 
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LĒMUMS Nr.35 

 

Par izglītības iestāžu izdevumu noteikšanu pašvaldību savstarpējos norēķinos 

 

Pamatojoties uz Pašvaldību likuma 10. panta pirmās daļas 21. punktu, Ministru kabineta 

2016. gada 28. jūnija noteikumu Nr. 418 “Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie 

norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” 2., 8. un 9. punktu, 

ņemot vērā Izglītības pārvaldes 02.01.2023. iesniegumu Nr. IZP/01-19/23/3 “Par 

skolēnu skaitu uz 1. janvāri”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldības Centrālajā 

administrācijā 02.01.2023. ar Nr. ANP/1-42/23/22, 

 

1.  Apstiprināt viena skolēna izmaksas mēnesī par Alūksnes novada pašvaldības pamata un 

vispārizglītojošo izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem no 2023. gada 1. janvāra: 

1.1. Alūksnes pilsētas sākumskolā 55,57 EUR; 

1.2. Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā 69,56 EUR; 

1.3. Alūksnes novada vidusskolā 49,76 EUR; 

1.4. Strautiņu pamatskolā 170,06 EUR; 

1.5. Bejas pamatskolā 146,11 EUR; 

1.6. Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskolā 124,11 EUR; 

1.7. Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskolā 91,94 EUR; 

1.8. Malienas pamatskolā 91,34 EUR; 

1.9. Ziemeru pamatskolā 101,63 EUR, 

saskaņā ar 1. pielikumu. 

2. Apstiprināt viena audzēkņa izmaksas mēnesī par Alūksnes novada pašvaldības pirmsskolas 

izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem no 2023. gada 1. janvāra: 

2.1.  Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādē “Sprīdītis” 207,66 EUR; 

2.2.  Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādē “Pienenīte” 201,49 EUR; 

2.3.  Jaunalūksnes pirmsskolas izglītības iestādē “Pūcīte” 223,49EUR; 

2.4.  Alsviķu pirmsskolas izglītības iestādē “Saulīte” 321,36  EUR; 

2.5.  Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādē “Cālis” 145,83 EUR; 

2.6.  Malienas pirmsskolas izglītības iestādē “Mazputniņš” 245,57 EUR, 

saskaņā ar 2. pielikumu. 

3. Apstiprināt viena iemītnieka izmaksas par Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestāžu 

internātu sniegtajiem pakalpojumiem (gultas vietu) no 2023. gada 1. janvāra: 

3.1. Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas internātā 162,56 EUR mēnesī; 

3.2. Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskolas internātā 277,92 EUR mēnesī, 

 saskaņā ar 3. pielikumu. 

https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2023/2302/35_Savstarpejiem%20norekini%20_2023_janvaris%20(3).xlsx
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2023/2302/35_Savstarpejiem%20norekini%20_2023_janvaris%20(3).xlsx
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2023/2302/35_Savstarpejiem%20norekini%20_2023_janvaris%20(3).xlsx


4. Atbrīvot no Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestāžu internātu izmantošanas 

izdevumu samaksas izglītojamos, kas mācās Alūksnes novada vispārizglītojošās izglītības 

iestādēs. 

5. Atzīt par spēku zaudējušu Alūksnes novada pašvaldības domes 2022. gada 29. septembra 

lēmumu Nr. 356 “Par izglītības iestāžu izdevumu noteikšanu pašvaldību savstarpējos 

norēķinos”. 

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 
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www.aluksne.lv 

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

Alūksnē 

2023. gada 23. februārī                       sēdes protokols Nr. 3, 15. p. 

 

LĒMUMS Nr.36 

 

Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 30.05.2022. lēmumā Nr. 228 “Par 

amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldei” 

 

Pamatojoties uz Pašvaldību likuma 10. panta pirmās daļas 14. punktu, Alūksnes novada 

pašvaldības domes 26.05.2022. noteikumu Nr.2/2022 “Par atlīdzību Alūksnes novada 

pašvaldībā” 6.10. un 6.11. punktu,  

Izdarīt grozījumus Alūksnes novada pašvaldības domes 30.05.2022. lēmumā Nr. 228 “Par 

amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldei”: 

1. Ar 2023. gada 1. martu izveidot jaunu amata vienību – palīgstrādnieks, 8.1 punktu izsakot 

šādā redakcijā: 

8.1 Palīgstrādnieks 16./1 9613 01 1 [..] 1 [..] 

 

2. Ar 2023. gada 1. aprīli izslēgt 7. pozīcijas amata vietu – automobiļa vadītājs. 

 

Domes priekšsēdētājs        Dz.ADLERS 

  



Lēmums satur ierobežotas pieejamības informāciju 

 
 

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 

2023. gada 23. februārī                       sēdes protokols Nr. 3, 16. p. 

 

LĒMUMS Nr.37 

 

Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 27.10.2022. lēmumā Nr. 405 “Par 

amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada pagastu apvienības pārvaldei” 

 

Pamatojoties uz Pašvaldību likuma 10. panta pirmās daļas 14. punktu, Valsts un 

pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, Alūksnes novada 

pašvaldības domes 26.05.2022. noteikumu Nr. 2/2022 “Par atlīdzību Alūksnes novada 

pašvaldībā” 6.10.2 un 6.11. punktu, 

 

Ar 2023. gada 1. martu izdarīt grozījumus Alūksnes novada pašvaldības domes 

27.10.2022. lēmumā Nr. 405 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada pagastu 

apvienības pārvaldei”:  

1. 6. pozīcijas amata vienībai – Jurists - iepirkuma speciālists, amata nosaukumu 

“Jurists - iepirkuma speciālists” aizstāt ar amata nosaukumu “Iepirkumu 

speciālists”, amata saimi  “24./II” aizstāt ar “2./IV”, profesijas klasifikatora kodu 

“2611 01” aizstāt ar “3323 01”,  amatalgas grupu “10” aizstāt ar amatalgas grupu 

“9”; 

2. 8.pozīcijas amata vienībai – ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis, amatalgas 

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

mēnešalgas likmi “[..]”; 

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

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

4. 10.pozīcijas amata vienībai – ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis, 

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

aizstāt ar mēnešalgas likmi “[..]”; 

5. 11.pozīcijas amata vienībai – ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis, 

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

“[..]”; 

6. 12.pozīcijas amata vienībai – ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis, likvidēt 

vienu amata vienību ar 0,3 darba slodzi, darba slodzi “1,3” aizstāt ar darba slodzi 

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

aizstāt ar mēnešalgas likmi “[..]”; 

7. 13.pozīcijas amata vienībai – ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis, 

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

“[..]”; 



8. 14.pozīcijas amata vienībai – ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis, 

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

ar mēnešalgas likmi “[..]”; 

9. 15.pozīcijas amata vienības – ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis, sadalīt 

divos punktos, amatalgas likmi, darba slodzi, mēnešalgas likmi izteikt šādā 

redakcijā: 

Nr. 

p.k. 

Amata 

nosaukums 

Amata saime, 

(apakšsaime), 

līmenis 

Profesiju 

klasifikatora 

kods 

A
m

at
al

g
as

 g
ru

p
a 

A
m

at
al

g
a,

 E
U

R
 

D
ar

b
a 

sl
o
d
ze

 

M
ēn

eš
al

g
a,

 E
U

R
 

15. Ēku un 

apsaimniekojamās 

teritorijas pārzinis 

3./ I 5153 02 5 [..] 1 [..] 

15.¹ Ēku un 

apsaimniekojamās 

teritorijas pārzinis 

3./ I 5153 02 5 [..] 1 [..] 

10. 16.pozīcijas amata vienībai – ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis, 

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

aizstāt ar mēnešalgas likmi “[..]”; 

11. 17.pozīcijas amata vienībai – ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis, 

amatalgas likmi “[..]” aizstāt ar amatalgas likmi “[..]”, darba slodzi “0,8” aizstāt ar 

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

12. Likvidēt 18.pozīcijas amata vienību – Saimniecības pārzinis. 

13. Izveidot jaunu amata vienību - ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis, amata 

nosaukumu, amata saimi, (apakšsaimi), līmeni, profesiju klasifikatora kodu, 

amatalgas grupu, amatalgas likmi, darba slodzi, mēnešalgas likmi izteikt šādā 

redakcijā: 

14. N

r

. 

p

.

k

. 

Amata 

nosaukums 

Amata saime, 

(apakšsaime), 

līmenis 

Profesiju 

klasifikatora 

kods 

A
m

at
al

g
as

 g
ru

p
a 

A
m

at
al

g
a,

 E
U

R
 

D
ar

b
a 

sl
o
d
ze

 

M
ēn

eš
al

g
a,

 E
U

R
 

18.¹ Ēku un 

apsaimniekojamās 

teritorijas pārzinis 

3./ I 5153 02 5 [..] 0,5 [..] 

14. Izveidot jaunu amata vienību - ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis, amata 

nosaukumu, amata saimi, (apakšsaimi), līmeni, profesiju klasifikatora kodu, 

amatalgas grupu, amatalgas likmi, darba slodzi, mēnešalgas likmi izteikt šādā 

redakcijā: 



16. N

r

. 

p

.

k

. 

Amata 

nosaukums 

Amata saime, 

(apakšsaime), 

līmenis 

Profesiju 

klasifikatora 

kods 

A
m

at
al

g
as

 g
ru

p
a 

A
m

at
al

g
a,

 E
U

R
 

D
ar

b
a 

sl
o
d
ze

 

M
ēn

eš
al

g
a,

 E
U

R
 

18.² Ēku un 

apsaimniekojamās 

teritorijas pārzinis 

3./ I 5153 02 5 [..] 1 [..] 

15. 22.pozīcijas amata vienībai – apkopējs, amata nosaukumu papildināt ar vārdiem 

“summētais darba laiks”, likvidēt divas amata vienības ar 1,5 darba slodzi, darba 

slodzi “17,1” aizstāt ar darba slodzi “15,6”, mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar 

mēnešalgas likmi “[..]”; 

16. 23.pozīcijas amata vienībai – apkopējs - sētnieks, amata nosaukumu papildināt ar 

vārdiem “summētais darba laiks”; 

17. Izveidot jaunu amata vienību - tehniskais darbinieks, amata nosaukumu, amata 

saimi, (apakšsaimi), līmeni, profesiju klasifikatora kodu, amatalgas grupu, 

amatalgas likmi, darba slodzi, mēnešalgas likmi izteikt šādā redakcijā: 

Nr. 

p.k. 

Amata 

nosaukums 

Amata saime, 

(apakšsaime), 

līmenis 

Profesiju 

klasifikatora 

kods 

A
m

at
al

g
as

 g
ru

p
a 

A
m

at
al

g
a,

 E
U

R
 

D
ar

b
a 

sl
o
d
ze

 

M
ēn

eš
al

g
a,

 E
U

R
 

25.¹ Tehniskais 

darbinieks 

16./I 9333 08 1 [..]  1 [..] 

 

18. 28.pozīcijas amata vienībai – palīgstrādnieks, darba slodzi “1” aizstāt ar darba slodzi 

“0,5”, mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar mēnešalgas likmi “[..]”; 

19. Likvidēt 32.pozīcijas amata vienību – traktora vadītājs (summētais darba laiks); 

20. 33.pozīcijas amata vienībai – mikroautobusa vadītājs (summētais darba laiks), 

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

“[..]”. 

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 

  



Lēmums satur ierobežotas pieejamības informāciju 

 
 

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 

2023. gada 23. februārī                       sēdes protokols Nr. 3, 17. p. 

 

LĒMUMS Nr.38 

 

Par grozījumu Alūksnes novada pašvaldības domes 30.05.2022. lēmumā Nr. 224 

“Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes Mūzikas skolai” 

 

Pamatojoties uz Pašvaldību likuma 10. panta pirmās daļas 14. punktu, Alūksnes novada 

pašvaldības domes 26.05.2022. noteikumu Nr. 2/2022 “Par atlīdzību Alūksnes novada 

pašvaldībā” 6.10.2. un 6.11. punktu,  

 

Ar 2023. gada 1. martu izdarīt grozījumu Alūksnes novada pašvaldības domes 

30.05.2022. lēmumā Nr. 224 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes Mūzikas skolai”:  

 

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

un mēnešalgas likmi “[..]”. 

 

 

Domes priekšsēdētājs        Dz.ADLERS 

  



Lēmums satur ierobežotas pieejamības informāciju 

 
 

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 

2023. gada 23. februārī                       sēdes protokols Nr. 3, 18. p. 

 

LĒMUMS Nr.39 

 

Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 29.12.2022. lēmumā Nr. 476 “Par 

amata vietām un atlīdzību Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādei “Sprīdītis”” 

 

Pamatojoties uz Pašvaldību likuma 10. panta pirmās daļas 14. punktu, Alūksnes novada 

pašvaldības domes 26.05.2022. noteikumu Nr. 2/2022 “Par atlīdzību Alūksnes novada 

pašvaldībā” 6.10. un 6.11. punktu,  

 

Ar 2023.gada 1.martu izdarīt grozījumus Alūksnes novada pašvaldības domes 

29.12.2022. lēmumā Nr.476 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes pirmsskolas izglītības 

iestādei “Sprīdītis””:  

1. 3. pozīcijas amata vienībai – noliktavas pārzinis, amatalgas un mēnešalgas likmi “[..]” 

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

2. 5. pozīcijas amata vienībai – skolotāja palīgs, amatalgas likmi “[..]” aizstāt ar amatalgas 

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

3. 6. pozīcijas amata vienībai – skolotāja palīgs, amatalgas un mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt 

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

4. 7. pozīcijas amata vienībai – veļas mazgātavas vadītājs, amatalgas un mēnešalgas likmi 

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

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

amatalgas un mēnešalgas likmi “[..]”; 

6. 9. pozīcijas amata vienībai – pavārs, amatalgas likmi “[..]” aizstāt ar amatalgas likmi “[..]” 

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

 

 

Domes priekšsēdētājs        Dz.ADLERS 

 

  



Lēmums satur ierobežotas pieejamības informāciju 

 
 

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 

2023. gada 23. februārī                       sēdes protokols Nr. 3, 19. p. 

 

LĒMUMS Nr.40 

 

Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 29.12.2022. lēmumā Nr.475 “Par 

amata vietām un atlīdzību Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādē “Pienenīte”” 

 

Pamatojoties uz Pašvaldību likuma 10.panta pirmās daļas 14.puntu un Alūksnes novada 

pašvaldības domes 26.05.2022. noteikumu Nr.2/2022 “Par atlīdzību Alūksnes novada 

pašvaldībā” 6.10.2. un 6.11.punktu, 

Ar 2023.gada 1.martu izdarīt šādus grozījumus Alūksnes novada pašvaldības domes 

29.12.2022. lēmumā Nr.475 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes pirmsskolas izglītības 

iestādē “Pienenīte””: 

1. 1.pozīcijas amata vienībai – saimniecības vadītājs, amatalgas un mēnešalgas likmi “[..]” 

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

2. 3.pozīcijas amata vienībai - skolotāja palīgs, amatalgas likmi “[..]” aizstāt ar amatalgas 

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

3. 4.pozīcijas amata vienībai – šefpavārs, amatalgas un mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar 

amatalgas un mēnešalgas likmi “[..]”; 

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

amatalgas un mēnešalgas likmi “[..]”; 

5. 6.pozīcijas amata vienībai – veļas mazgājamās mašīnas operators, amatalgas un 

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

6. 10.pozīcijas amata vienībai – lietvedis, amatalgas likmi “[..]” aizstāt ar amatalgas likmi 

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

 

Domes priekšsēdētājs        Dz.ADLERS 

 

  



Lēmums satur ierobežotas pieejamības informāciju 

 
 

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 

2023. gada 23. februārī                       sēdes protokols Nr. 3, 20. p. 

 

LĒMUMS Nr.41 

 

Par grozījumu Alūksnes novada pašvaldības domes 29.12.2022. lēmumā Nr.477 “Par 

amata vietām un atlīdzību Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādē “Cālis”” 

 

Pamatojoties uz Pašvaldību likuma 10. panta pirmās daļas 14. punktu, Alūksnes novada 

pašvaldības domes 26.05.2022. noteikumu Nr. 2/2022 “Par atlīdzību Alūksnes novada 

pašvaldībā” 6.10.2. un 6.11. punktu, 

 

Ar 2023. gada 1. martu izdarīt grozījumu Alūksnes novada pašvaldības domes 

29.12.2022. lēmumā Nr.477 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes pirmsskolas izglītības 

iestādē “Cālis””,  

 

3.pozīcijas amata vienībai – noliktavas pārzinis, darba slodzi “0,9” aizstāt ar darba 

slodzi “1”, mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar mēnešalgas likmi “[..]”.  

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 

 

 
  



Lēmuma pielikums satur ierobežotas pieejamības informāciju 

 
 

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 

2023. gada 23. februārī                       sēdes protokols Nr. 3, 21. p. 

 

LĒMUMS Nr.42 

 

Par amata vietām un atlīdzību Jaunalūksnes pirmsskolas izglītības iestādē “Pūcīte”” 

 

Pamatojoties uz Pašvaldību likuma 10. panta pirmās daļas 14. punktu un Alūksnes novada 

pašvaldības domes 26.05.2022. noteikumu Nr.2/2022 “Par atlīdzību Alūksnes novada 

pašvaldībā” 6.10.2. un 6.11.punktu, 

 

1. Apstiprināt Jaunalūksnes pirmsskolas izglītības iestādes “Pūcīte” amata vietas un 

atlīdzību no 2023. gada 1. marta. 

2. Ar 2023. gada 1. martu atzīt par spēku zaudējušu Alūksnes novada pašvaldības domes 

29.12.2022. lēmumu Nr.479 “Par amata vietām un atlīdzību Jaunalūksnes pirmsskolas 

izglītības iestādei “Pūcīte”””. 

 

Pielikumā: Jaunalūksnes pirmsskolas izglītības iestādes “Pūcīte” amatu vietas un atlīdzība uz 

1 lapas. 

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 

  

https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2023/2302/42_Amati_Pucite.docx
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2023/2302/42_Amati_Pucite.docx


Lēmums satur ierobežotas pieejamības informāciju 

 
 

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 

2023. gada 23. februārī                       sēdes protokols Nr. 3, 22. p. 

 

LĒMUMS Nr.43 

 

Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 29.12.2022. lēmumā Nr.478 “Par 

amata vietām un atlīdzību Alsviķu pirmsskolas izglītības iestādei “Saulīte”” 

 

Pamatojoties uz Pašvaldību likuma 10.panta pirmās daļas 14.punktu, Alūksnes novada 

pašvaldības domes 26.05.2022. noteikumu Nr.2/2022 “Par atlīdzību Alūksnes novada 

pašvaldībā” 6.10.2. un 6.11.punktu, 

Ar 2023.gada 1.martu izdarīt šādus grozījumus Alūksnes novada pašvaldības domes 

29.12.2022. lēmumā Nr.478 “Par amata vietām un atlīdzību Alsviķu pirmsskolas izglītības 

iestādei “Saulīte””: 

1. 1.pozīcijas amata vienībai – skolotāja palīgs, amatalgas likmi “[..]” aizstāt ar amatalgas 

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

2. 2.pozīcijas amata vienībai – pavārs, amatalgas un mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar 

amatalgas un mēnešalgas likmi “[..]”; 

3. 3.pozīcijas amata vienībai – noliktavas pārzinis, amatalgas likmi “[..]” aizstāt ar amatalgas 

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

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 

  



 

Lēmuma pielikums satur ierobežotas pieejamības informāciju 

 
 

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 

2023. gada 23. februārī                       sēdes protokols Nr. 3, 23. p. 

 

LĒMUMS Nr.44 

 

Par amata vietām un atlīdzību Malienas pirmsskolas izglītības iestādē “Mazputniņš” 

 

Pamatojoties uz Pašvaldību likuma 10.panta pirmās daļas 14.punktu, Alūksnes novada 

pašvaldības domes 26.05.2022. noteikumu Nr.2/2022 “Par atlīdzību Alūksnes novada 

pašvaldībā”  6.10.2. un 6.11. punktu, 

 

1. Apstiprināt Malienas pirmsskolas izglītības iestādes “Mazputniņš” amata vietas un 

atlīdzību no 2023.gada 1.marta. 

2. Ar 2023.gada 1.martu atzīt par spēku zaudējušu Alūksnes novada pašvaldības domes 

29.12.2022. lēmumu Nr. 480 “Par amata vietām un atlīdzību Malienas pirmsskolas 

izglītības iestādē “Mazputniņš”” (sēdes protokols Nr. 27, 34.punkts). 

 

Pielikumā: Malienas pirmsskolas izglītības iestādes “Mazputniņš” amatu vietas un atlīdzība uz 

1 lapas. 

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 

 

  

https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2023/2302/44_Amati_Mazputnins.docx
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2023/2302/44_Amati_Mazputnins.docx


Lēmums satur ierobežotas pieejamības informāciju 

 
 

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 

2023. gada 23. februārī                       sēdes protokols Nr. 3, 24. p. 

 

LĒMUMS Nr.45 

 

Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 29.12.2022. lēmumā Nr.484 “Par 

amata vietām un atlīdzību Strautiņu pamatskolā” 

 

Pamatojoties uz Pašvaldību likuma 10. panta pirmās daļas 14. punktu, Alūksnes novada 

pašvaldības domes 26.05.2022. noteikumu Nr.2/2022 “Par atlīdzību Alūksnes novada 

pašvaldībā” 6.10.2. un 6.11.punktu, 

 

Ar 2023. gada 1. martu izdarīt šādus grozījumus Alūksnes novada pašvaldības domes 

29.12.2022. lēmumā Nr. 2484 “Par amata vietām un atlīdzību Strautiņu pamatskolā”: 

 

1. 6.pozīcijas amata vienībai – pavārs, amatalgas un mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar 

amatalgas un mēnešalgas likmi “[..]”; 

2. 7.pozīcijas amata vienībai – skolotāja palīgs, amatalgas likmi “[..]” aizstāt ar amatalgas 

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

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 

 

 

  



Lēmums satur ierobežotas pieejamības informāciju 

 
 

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 

2023. gada 23. februārī                       sēdes protokols Nr. 3, 25. p. 

 

LĒMUMS Nr.46 

 

Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 29.12.2022. lēmumā Nr.487 “Par 

amata vietām un atlīdzību Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskolai” 

 

Pamatojoties uz Pašvaldību likuma 10.panta pirmās daļas 14.punktu un Alūksnes novada 

pašvaldības domes 26.05.2022. noteikumu Nr.2/2022 “Par atlīdzību Alūksnes novada 

pašvaldībā” 6.10.2. un 6.11.punktu, 

 

Ar 2023.gada 1.martu izdarīt šādus grozījumus Alūksnes novada pašvaldības domes 

29.12.2022. lēmumā Nr.487 “Par amata vietām un atlīdzību Alekseja Grāvīša Liepnas 

pamatskolai”: 

 

1. 1.pozīcijas amata vienībai – saimniecības pārzinis, amatalgas un mēnešalgas likmi “[..]” 

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

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

amatalgas un mēnešalgas likmi “[..]”; 

3. 3.pozīcijas amata vienībai – šefpavārs, amatalgas un mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar 

amatalgas un mēnešalgas likmi “[..]”; 

4. 4.pozīcijas amata vienībai – noliktavas pārzinis, amatalgas un  mēnešalgas likmi “[..]” 

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

5. 8.pozīcijas amata vienībai – pirmsskolas grupas auklis, amatalgas un mēnešalgas likmi 

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

6. 9.pozīcijas amata vienībai – nakts auklis, amatalgas un mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt 

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

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 

  



 

Lēmums satur ierobežotas pieejamības informāciju 

 
 

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 

2023. gada 23. februārī                       sēdes protokols Nr. 3, 26. p. 

 

LĒMUMS Nr.47 

 

Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 29.12.2022. lēmumā Nr. 489 “Par 

amata vietām un atlīdzību Ziemeru pamatskolā” 

 

Pamatojoties uz Pašvaldību likuma 10.panta pirmās daļas 14.puntu un Alūksnes novada 

pašvaldības domes 26.05.2022. noteikumu Nr.2/2022 “Par atlīdzību Alūksnes novada 

pašvaldībā” 6.10.2. un 6.11.punktu, 

 Ar 2023.gada 1.martu izdarīt šādus grozījumus Alūksnes novada pašvaldības domes 

29.12.2022. lēmumā Nr. 489 “Par amata vietām un atlīdzību Ziemeru pamatskolā””: 

 

1. 1.pozīcijas amata vienībai – saimniecības vadītājs amatalgas likmi “[..]” aizstāt ar 

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

2. 2.pozīcijas amata vienībai – lietvedis amatalgas likmi “[..]” aizstāt ar amatalgas likmi 

“[..]” un mēnešalgu “[..]” aizstāt ar mēnešalgu “[..]”; 

3. 4.pozīcijas amata vienībai – pavārs amatalgas likmi “[..]” aizstāt ar amatalgas likmi 

“[..]” un mēnešalgu “[..]” aizstāt ar mēnešalgu “[..]”; 

4. 7.pozīcijas amata vienībai – skolotāja palīgs amatalgas likmi “[..]” aizstāt ar amatalgas 

likmi “[..]” un mēnešalgu “[..]” aizstāt ar mēnešalgu “[..]”. 

 

Domes priekšsēdētājs        Dz.ADLERS 

  



Lēmuma pielikums satur ierobežotas pieejamības informāciju 

 
 

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 

2023. gada 23. februārī                       sēdes protokols Nr. 3, 27. p. 

 

LĒMUMS Nr.48 

 

Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes Bērnu un jauniešu centrā 

 

Pamatojoties uz Pašvaldību likuma 10. panta pirmās daļas 14. punktu, Alūksnes novada 

pašvaldības domes 26.05.2022. noteikumu Nr. 2/2022 “Par atlīdzību Alūksnes novada 

pašvaldībā” 6.10.2. un 6.11. punktu, 

 

1. Apstiprināt Alūksnes Bērnu un jauniešu centra amata vietas un atlīdzību no 2023. gada 

1. marta. 

2. Ar 2023.gada 1. martu atzīt par spēku zaudējušu Alūksnes novada pašvaldības domes 

29.12.2022. lēmumu Nr.493 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes Bērnu un jauniešu 

centrā”. 

 

Pielikumā: Alūksnes Bērnu un jauniešu centra amatu vietas un atlīdzība uz 1 lapas. 

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 

  

https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2023/2302/48_Amati_ABJC.xlsx


Lēmuma pielikums satur ierobežotas pieejamības informāciju 

 
 

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 

2023. gada 23. februārī                       sēdes protokols Nr. 3, 28. p. 

 

LĒMUMS Nr.49 

 

Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļai 

 

Pamatojoties uz Pašvaldību likuma 10. panta pirmās daļas 14. punktu, Alūksnes novada 

pašvaldības domes 26.05.2022. noteikumu Nr.2/2022 “Par atlīdzību Alūksnes novada 

pašvaldībā” 6.10. un 6.11.punktu, 

  

1. Apstiprināt Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļas amata vietas un atlīdzību no 

2023.gada 1.marta. 

2. Atzīt par spēku zaudējušu Alūksnes novada pašvaldības domes 2022. gada 30.maija 

lēmumu Nr.185 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada Dzimtsarakstu 

nodaļai”. 

 

Pielikumā: Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļas amata vietas un atlīdzība uz 1 lapas. 

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS       

  

https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2023/2302/49_Amati_Dzimtsaraksti.docx


Lēmuma pielikums satur ierobežotas pieejamības informāciju 

 
 

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 

2023. gada 23. februārī                       sēdes protokols Nr. 3, 29. p. 

 

LĒMUMS Nr.50 

 

Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada bāriņtiesā 

 

Pamatojoties uz Pašvaldību likuma 10. panta pirmās daļas 14. punktu, Alūksnes novada 

pašvaldības domes 2022.gada 26.maija noteikumu Nr.2/2022 “Par atlīdzību novada 

pašvaldībā” 6.10. un 6.11.punktu, 

 

1. Apstiprināt Alūksnes novada bāriņtiesas amata vietas un atlīdzību no 2023.gada 1.marta. 

2. Atzīt par spēku zaudējušu Alūksnes novada pašvaldības domes 2022. gada 30. maija 

lēmumu Nr.187 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada bāriņtiesai”. 

 

Pielikumā: Alūksnes novada bāriņtiesas amatu vietas un atlīdzība uz 1 lapas. 

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 

  

https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2023/2302/50_Amati_Barintiesa.xlsx


Lēmums satur ierobežotas pieejamības informāciju 

 
 

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 

2023. gada 23. februārī                       sēdes protokols Nr. 3, 30. p. 

 

LĒMUMS Nr.51 

 

Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 30.05.2022. lēmumā Nr. 202 “Par 

amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldības aģentūrai “SPODRA”” 

 

Pamatojoties uz Pašvaldību likuma  10. panta pirmās daļas 14. punktu, Alūksnes novada 

pašvaldības domes 26.05.2022. noteikumu Nr. 2/2022 “Par atlīdzību Alūksnes novada 

pašvaldībā” 6.10. un 6.11. punktu, 

Ar 2023. gada 1. martu izdarīt grozījumus Alūksnes novada pašvaldības domes 

30.05.2022. lēmumā Nr. 202 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldības 

aģentūrai “SPODRA””: 

1. 1.pozīcijas amata vienībai – direktors, amatalgas likmi un mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt 

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

2. 3.pozīcijas amata vienībai – būvinženieris, amatalgas likmi un mēnešalgas likmi  “[..]” 

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

3. 6.pozīcijas amata vienībai – kapsētas pārzinis, amatalgas likmi un mēnešalgas likmi  

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

4. 7.pozīcijas amata vienībai – kokkopis-arborists, amatalgas likmi “[..]” aizstāt ar 

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

5. 8.pozīcijas amata vienībai – būvgaldnieks, amatalgas likmi un mēnešalgas likmi  “[..]” 

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

6. 9.pozīcijas amata vienībai – dārznieks, amatalgas likmi un mēnešalgas likmi  “[..]” 

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

7. 10.pozīcijas amata vienībai –  kravas automobiļa vadītājs - amatalgas likmi “[..]” aizstāt 

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

8. 11.pozīcijas amata vienībai –  traktora vadītājs - amatalgas likmi “[..]” aizstāt ar 

amatalgas likmi “[..]”,  pārceļot vienu amata vienību uz nodaļu “Sporta būvju 

apsaimniekošana”, darba slodzi “3” aizstāt ar darba slodzi “2”, mēnešalgas likmi “[..]” 

aizstāt ar mēnešalgas likmi “[..]”;  

9. likvidēt 14.pozīcijas četras amata vienības – sētnieks; 

10. izveidot amatu sarakstā jaunu nodaļu “Publisko tualešu apsaimniekošana” un 

17.pozīcijas amata vienību – ēkas dežurants (summētais darba laiks) pārcelt uz to, 

31.pozīciju izsakot šādā redakcijā: 



31. Ēkas 

dežurants 

(summētais 

darba laiks) 

4./IB 9629 05 2 [..] 1 [..] 

11. 18.pozīcijas amata vienībai –  uzkopšanas darbu meistars (sezonas) - amatalgas likmi 

“[..]” aizstāt ar amatalgas likmi “[..]”, likvidējot trīs amata vienības, darba slodzi “7” 

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

12. 21.pozīcijas amata vienībai –  sezonas strādnieks - amatalgas likmi “[..]” aizstāt ar 

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

13. 22.pozīcijas amata vienībai – uzkopšanas darbu meistars (sezonas), amatalgas likmi un 

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

14. 25.pozīcijas amata vienībai – elektriķis, amatalgas likmi un mēnešalgas likmi  “[..]” 

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

15. 26.pozīcijas amata vienībai – ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis, amatalgas 

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

16. 27.pozīcijas amata vienībai – uzkopšanas darbu meistars (sezonas), amatalgas likmi un 

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

17.   Pārcelt vienu amata vienību – traktora vadītājs (summētais darba laiks) no nodaļas 

“Teritorijas labiekārtošana” un izveidot 27.1 pozīciju šādā redakcijā: 

27.1 Traktora 

vadītājs 

(summētais 

darba laiks) 

46./46.1./I 8341 05 4 [..] 1 [..] 

18. 28.pozīcijas amata vienībai – mežzinis, amatalgas likmi un mēnešalgas likmi  “[..]” 

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

19. 29.pozīcijas amata vienībai – mežstrādnieks, amatalgas likmi un mēnešalgas likmi  

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

20. 30.pozīcijas amata vienībai – teritorijas dežurants, amatalgas likmi un mēnešalgas likmi  

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

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                                Dz.ADLERS 

 

  



Lēmums satur ierobežotas pieejamības informāciju 

 
 

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 

2023. gada 23. februārī                       sēdes protokols Nr. 3, 31. p. 

 

LĒMUMS Nr.52 

 

Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 30.05.2022. lēmumā Nr.230 “Par 

amata vietām un atlīdzību Centrālajai administrācijai” 

 

Izskatot Alūksnes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Kancelejas 03.02.2023. 

iesniegumu “Par amatiem un atlīdzību Centrālās administrācijas kancelejā”, kas reģistrēts 

Alūksnes novada pašvaldībā 06.02.2023. ar Nr. ANP/1-47/23/441, Juridiskās nodaļas 

07.02.2023. iesniegumu “Par darba organizāciju Centrālās administrācijas Juridiskajā nodaļā”, 

kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 07.02.2023. ar Nr. ANP/1-47/23/487, Finanšu 

nodaļas 08.02.2023. iesniegumu “Par amatiem un atlīdzību Finanšu nodaļā”, kas reģistrēts 

Alūksnes novada pašvaldībā 08.02.2023. ar Nr. ANP/1-47/23/526, Īpašumu nodaļas 

08.02.2023. iesniegumu “Par amatiem Centrālās administrācijas Īpašumu nodaļā”, kas 

reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 08.02.2023. ar Nr. ANP/1-47/23/540, 

pamatojoties uz Pašvaldību likuma 10.panta pirmās daļas 14.punktu, Alūksnes novada 

pašvaldības domes 26.05.2022. noteikumu Nr. 2/2022 “Par atlīdzību Alūksnes novada 

pašvaldībā” 6.10. un 6.11. punktu, 

 

Ar 2023. gada 1. martu izdarīt grozījumus Alūksnes novada pašvaldības domes 

30.05.2022. lēmumā Nr.230 “Par amata vietām un atlīdzību Centrālajai administrācijai”:  

1. 1.pozīcijas amata vienībai – izpilddirektors, amatalgas un mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar 

amatalgas un mēnešalgas likmi “[..]”; 

2. 2. pozīcijas amata vienībai – finanšu nodaļas vadītājs, amatalgas un mēnešalgas likmi “[..]” 

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

3. 3.pozīcijas amata vienībai – iepirkumu speciālists, amata nosaukumu “Iepirkumu 

speciālists” aizstāt ar amata nosaukumu “Vecākais iepirkumu speciālists”, amatalgas un 

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

4. 4.pozīcijas amata vienībai – ekonomists – iepirkumu speciālists, amata nosaukumu 

“Ekonomists – iepirkumu speciālists” aizstāt ar amata nosaukumu “Iepirkumu speciālists”, 

amata saimi, apakšsaimi, līmeni “2./V” aizstāt ar amata saimi, apakšsaimi, līmeni “2./IV”, 

profesiju klasifikatora kodu “2631 02” aizstāt ar profesiju klasifikatora kodu “3323 01”, 

amatalgas grupu “10” aizstāt ar amatalgas grupu “9”, amatalgas un mēnešalgas likmi “[..]” 

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

5. izveidot jaunu amata vienību – ekonomists, 4.1 pozīciju izsakot šādā redakcijā: 

4.1* Ekonomists 15.2/III 2631 02 9 [..] 1 [..] 



6. 5. pozīcijas amata vienībai – grāmatvedības vadītājs – galvenais grāmatvedis, amatalgas un 

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

7. 6.pozīcijas  amata vienībai – galvenā grāmatveža vietnieks, amatalgas un mēnešalgas likmi 

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

8. 23.pozīcijas amata vienībai – kancelejas vadītājs, amatalgas un mēnešalgas likmi “[..]” 

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

9. 24.pozīcijas amata vienībai – klientu apkalpošanas speciālists – arhīvists, amatalgas un 

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

10. 25.pozīcijas amata vienībai – domes sekretārs, amatalgas un mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt 

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

11. 26.pozīcijas amata vienībai – personāla speciālists, amatalgas un mēnešalgas likmi “[..]” 

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

12. 27.pozīcijas amata vienībai – klientu apkalpošanas speciālists, amatalgas un mēnešalgas 

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

13. 28.pozīcijas amata vienībai – komisiju sekretārs, amatalgas un mēnešalgas likmi “[..]” 

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

14. 29.pozīcijas amata vienībai – sabiedrisko attiecību speciālists, amatalgas un mēnešalgas 

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

15. 30.pozīcijas amatu vienībai – sabiedrisko attiecību speciālists, amatalgas un mēnešalgas 

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

16. izveidot jaunu amata vienību – lietvedis, 32.1 pozīciju izsakot šādā redakcijā: 

32.1 Lietvedis 20.3/II 3341 04 7 [..] 1 [..] 

17. 33.pozīcijas amata vienībai – informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītājs, amatalgas un 

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

18. 34.pozīcijas amata vienībai – mājaslapas administrators, amatalgas un mēnešalgas likmi 

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

19. 35.pozīcijas amata vienībai – datorsistēmu un datortīklu administrators, amatalgas un 

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

20. 36.pozīcijas amata vienībai – datorsistēmu tehniķis, amatalgas un mēnešalgas likmi “[..]” 

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

21. 37. pozīcijas amata vienībai – juridiskās nodaļas vadītājs, amatalgas un mēnešalgas likmi 

“[..]” aizstāt ar amatalgas un mēnešalgas likmi “[..]”, pie numerācijas dzēst simbolu “*”; 

22. 38.pozīcijas amata vienībai – jurists, amata nosaukumu “jurists” aizstāt ar amata 

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

mēnešalgas likmi “[..]”; 

23. 39.pozīcijas amata vienībai – jurists, amatalgas grupu “11” aizstāt ar amatalgas grupu “10”, 

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

24. izveidot jaunu amata vienību - jurists, 39.1 pozīciju izsakot šādā redakcijā: 

39.1 Jurists 24./II 2611 01 10 [..] 1 [..] 

25. 40.pozīcijas amata vienībai – plānošanas un attīstības nodaļas vadītājs, amatalgas un 

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

26. 41.pozīcijas amata vienībai – projektu vadītājs, amatalgas un mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt 

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

27. 42.pozīcijas amata vienībai – projektu vadītājs, amatalgas un mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt 

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

28. 43., 44., 45. pozīcijas amata vienībai – projektu vadītājs, amatalgas un mēnešalgas likmi 

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



29. 46.pozīcijas amata vienībai – uzņēmējdarbības speciālists, amatalgas un mēnešalgas likmi 

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

30. 47.pozīcijas amata vienībai – īpašumu nodaļas vadītājs, amatalgas un mēnešalgas likmi 

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

31. 48.pozīcijas amata vienībai – kartogrāfs, amatalgas un mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar 

amatalgas un mēnešalgas likmi “[..]”; 

32. 49.pozīcijas amata vienībai – zemes ierīkotājs, amatalgas un mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt 

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

33. 50.pozīcijas amata vienībai – būvinženieris, amatalgas un mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar 

amatalgas un mēnešalgas likmi “[..]”; 

34. 51.pozīcijas amata vienībai – ainavu arhitekts, amatalgas un mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt 

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

35. 52.pozīcijas amata vienībai – teritorijas plānotājs, amata nosaukumu “Teritorijas plānotājs” 

aizstāt ar amata nosaukumu “Nekustamā īpašuma speciālists”, amatalgas un mēnešalgas 

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

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 
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LĒMUMS Nr.53 

 

Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem  

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijai 

 

 Izskatot Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 14.02.2023. iesniegumu Nr. AVG/1-

14/23/15, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 14.02.2023. ar Nr. ANP/1-42/23/605,  

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

Investīciju plāna 2.1.1.punktu un Alūksnes novada pašvaldības domes 28.07.2022. lēmumu 

Nr.285 “Par žalūziju iegādi Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijai”,  

pamatojoties uz Pašvaldības likuma 4.panta pirmās daļas 4.punktu, 10.panta pirmās 

daļas 19.punktu, Likuma par budžetu un finanšu vadību 41.1 panta pirmās daļas 5.punktu, 

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 9 775,00 EUR (deviņi 

tūkstoši septiņi simti septiņdesmit pieci euro) apmērā Ernsta Glika Alūksnes Valsts 

ģimnāzijai žalūziju iegādei un uzstādīšanai.  

2. Finansējumu attiecināt uz 092130 uzskaites dimensijas kodu – Ernsta Glika Alūksnes 

Valsts ģimnāzija 

3. Alūksnes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Finanšu nodaļai nodrošināt 

iepriekš minēto līdzekļu iekļaušanu Alūksnes novada pašvaldības budžeta 2023.gadam 

projektā.  

4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu. 

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 

 

  



Lēmums satur ierobežotas pieejamības informāciju 

(ziņas par personas datiem, privāto dzīvi) 
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LĒMUMS Nr.54 

 

Par īpašuma iegādi 

 

Izskatot [..] 09.02.2023. iesniegumu, kas saņemts un reģistrēts Alūksnes novada 

pašvaldībā 09.02.2023. ar Nr. ANP/1-24/23/154, par piedāvājumu pašvaldībai iegādāties viņai 

piederošu dzīvokli Skolas ielā 1 - 3, Alūksnē, Alūksnes novadā, 

ņemot vērā:  

1. Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 2. punktā noteikto funkciju īstenošanas 

nepieciešamību, tas ir gādāt par pašvaldības administratīvās teritorijas labiekārtošanu 

un sanitāro tīrību (publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana un 

uzturēšana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana), kā arī noteikt 

teritoriju un būvju uzturēšanas prasības, ciktāl tas saistīts ar sabiedrības drošību, 

sanitārās tīrības uzturēšanu un pilsētvides ainavas saglabāšanu, 

2. Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 5. punktā noteikto funkciju īstenošanas 

nepieciešamību, tas ir, sniegt iedzīvotājiem daudzveidīgu kultūras piedāvājumu un 

iespēju piedalīties kultūras dzīvē, sekmēt pašvaldības teritorijā esošā kultūras 

mantojuma saglabāšanu un sniegt atbalstu kultūras norisēm, 

3. ka pašvaldības pārvaldīšanā esošais nekustamais īpašums – Skolas ielā 1, Alūksnē, 

Alūksnes novadā, kura sastāvā daudzdzīvokļu dzīvojamā māja ar 4 dzīvokļu 

īpašumiem, palīgēka un zemesgabals 1792 m² platībā, ar diviem pašvaldības tiesiskajā 

valdījumā esošiem dzīvokļiem, atrodas Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa 

“Alūksnes pilsētas vēsturiskais centrs”, Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa  

“Alūksnes muižas apbūve” teritorijā, piegulst pašvaldībai piederošiem nekustamiem 

īpašumiem Brūža iela 8A, (kadastra apzīmējums 3601 015 2713), Ojāra Vācieša iela 

2C, (kadastra apzīmējums 3601 015 2720) un Skolas iela, kadastra apzīmējums 3601 

015 0005), Alūksnē, Alūksnes novadā, tā iegāde ļaus plānot jaunu projektu un ideju 

īstenošanu Ojāra Vācieša, Brūža un Skolas ielu kvartālā Alūksnes ezera piekrastē.         

4. Piedāvātā pirkuma summa ir samērīga ar tirgus cenu un nekustamā īpašuma Skolas 

ielā 1 – 3, Alūksnē, Alūksnes novadā kadastrālo vērtību 1390,00 (viens tūkstotis trīs 

simti deviņdesmit euro ). 

pamatojoties uz Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 2. un 5. punktu, 10. panta pirmās 

daļas 16. punktu, Likuma par budžetu un finanšu vadību 41.1 panta pirmās daļas 2. punktu, 

 



1. Pirkuma ceļā iegādāties no [..], personas kods [..], nekustamo īpašumu - dzīvokli 

Skolas ielā 1 – 3, Alūksnē, Alūksnes novadā, ar kopējo platību 38,0 m², un ar to 

saistītām kopīpašuma 380/2115 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas, 

palīgēkas un zemes par vērtību 3000,00 EUR (trīs tūkstoši euro).  

2. Finansējumu nodrošināt no finansējuma atlikuma uz 31.12.2022. uzskaites dimensijā 

066007 “Alūksnes novada pirmpirkuma tiesības”. 

3. Alūksnes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Finanšu nodaļai nodrošināt 

iepriekšminēto līdzekļu iekļaušanu Alūksnes novada pašvaldības budžeta 

2023.gadam projektā. 

 

Domes priekšsēdētājs        Dz.ADLERS 
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LĒMUMS Nr.55 

 

Par grozījumu Alūksnes novada pašvaldības domes 25.08.2022. lēmumā Nr. 324 “Par 

grozījumu Alūksnes novada pašvaldības domes 31.03.2022. lēmumā Nr.99 “Par atbalstu 

Ukrainas civiliedzīvotājiem” 

 

Pamatojoties uz Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma 8. panta pirmo daļu, 12. pantu, 

13. pantu un 19. pantu, Pašvaldību likuma 5. pantu, 10. panta pirmās daļas 21. 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”, 

 

Svītrot Alūksnes novada pašvaldības domes 25.08.2022. lēmuma Nr. 324 “Par grozījumu 

Alūksnes novada pašvaldības domes 31.03.2022. lēmumā Nr.99 “Par atbalstu Ukrainas 

civiliedzīvotājiem”” 2.punktu. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                Dz.ADLERS 
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LĒMUMS Nr.56 

 

Par projektu “Alūksnes novada ūdenstilpju zivju resursu aizsardzība”   

 

 Pamatojoties uz Pašvaldību likuma 10.panta pirmās daļas ievaddaļu, Ministru kabineta 

2015.gada 22.decembra noteikumu Nr. 799 “Licencētās  makšķerēšanas, vēžošanas un 

zemūdens medību kārtība” 3.punktu, Ministru kabineta 2010.gada 2.marta noteikumiem Nr. 

215 “Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu 

līdzekļiem”, Alūksnes novada domes 2018. gada 22. marta saistošo noteikumu Nr.3/2018 

“Alūksnes novada pašvaldības aģentūras ALJA nolikums” 9.2., 9.3., 9.4. punktu, 

 

1. Piedalīties projektu konkursā Valsts atbalsta zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda 

līdzekļiem pasākumā “Zivju resursu aizsardzības pasākumiem, ko veic valsts iestādes 

vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība” ar projekta pieteikumu 

“Alūksnes novada ūdenstilpju zivju resursu aizsardzība”.  

2. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas 2039,52 EUR (divi tūkstoši trīsdesmit deviņi 

euro 52 centi), ko sastāda plānotais Zivju fonda finansējums 1630,00 EUR (viens 

tūkstotis seši simti trīsdesmit euro) un projekta atbalsta gadījumā Alūksnes novada 

pašvaldības līdzfinansējums 409,52 EUR (četri simti deviņi euro 52 centi) apmērā. 

3. Projekta atbalsta gadījumā:  

3.1. nodrošināt šī lēmuma 2.punktā noteikto Alūksnes novada pašvaldības 

līdzfinansējumu no Alūksnes novada pašvaldības 2023.gada budžeta līdzekļiem; 

3.2. par projekta realizāciju atbildīgo personu noteikt Alūksnes novada pašvaldības 

aģentūras “ALJA” direktoru Māri LIETUVIETI.   

 

Domes priekšsēdētājs                Dz.ADLERS  
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LĒMUMS Nr.57 

 

Par projektu “Līdaku pavairošana Alūksnes ezerā” 

 

 Pamatojoties uz Pašvaldību likuma 10. panta pirmās daļas ievaddaļu, Ministru kabineta 

2015. gada 22. decembra noteikumu Nr. 799 “Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un 

zemūdens medību kārtība” 3. punktu, Ministru kabineta 2010. gada 2. marta noteikumiem 

Nr. 215 “Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda 

finanšu līdzekļiem”, Alūksnes novada pašvaldības domes 2018. gada 22. marta saistošo 

noteikumu Nr. 3/2018 “Alūksnes novada pašvaldības aģentūras ALJA nolikums” 9.2., 9.3., 

9.4. punktu, 

 

1. Piedalīties projektu konkursā Valsts atbalsta zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda 

līdzekļiem pasākumā “Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs 

un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts 

vai pašvaldības īpašumā” ar projekta pieteikumu “Līdaku pavairošana Alūksnes ezerā”. 

2. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas līdz 12 003,20 EUR (divpadsmit tūkstoši trīs 

euro 20 centi), ko sastāda plānotais Zivju fonda finansējums 9 000,00 EUR (deviņi 

tūkstoši euro) un, projekta atbalsta gadījumā, Alūksnes novada pašvaldības 

līdzfinansējums līdz 3 003,20 EUR (trīs tūkstoši trīs euro 20 centi). 

3. Projekta atbalsta gadījumā:  

3.1. nodrošināt šī lēmuma 2. punktā noteikto Alūksnes novada pašvaldības 

līdzfinansējumu no Alūksnes novada pašvaldības 2023. gada budžeta līdzekļiem; 

3.2. par projekta realizāciju atbildīgo personu noteikt Alūksnes novada pašvaldības 

aģentūras “ALJA” direktoru Māri LIETUVIETI.   

 

Domes priekšsēdētājs                Dz.ADLERS 

  



 
 

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 

2023. gada 23. februārī                       sēdes protokols Nr. 3, 37. p. 

 

LĒMUMS Nr.58 

 

Par projektu “Zandartu pavairošana Sudala un Indzera ezerā” 

 

 Pamatojoties uz Pašvaldību likuma 10. panta pirmās daļas ievaddaļu, Ministru kabineta 

2015. gada 22. decembra noteikumu Nr. 799 “Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un 

zemūdens medību kārtība” 3. punktu, Ministru kabineta 2010. gada 2. marta noteikumiem 

Nr. 215 “Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda 

finanšu līdzekļiem”, Alūksnes novada pašvaldības domes 2018. gada 22. marta saistošo 

noteikumu Nr. 3/2018 “Alūksnes novada pašvaldības aģentūras ALJA nolikums” 9.2., 9.3., 

9.4. punktu, 

 

1. Piedalīties projektu konkursā Valsts atbalsta zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda 

līdzekļiem pasākumā “Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs 

un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts 

vai pašvaldības īpašumā” ar projekta pieteikumu “Zandartu pavairošana Sudala un 

Indzera ezerā”.  

2. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas 10 316,46 EUR (desmit tūkstoši trīs simti 

sešpadsmit euro 46 centi), ko sastāda plānotais Zivju fonda finansējums 7 800,00 EUR 

(septiņi tūkstoši astoņi simti euro) un, projekta atbalsta gadījumā, Alūksnes novada 

pašvaldības līdzfinansējums līdz 2 516,46 EUR (divi tūkstoši pieci simti sešpadsmit 

euro 46 centi) apmērā. 

3. Projekta atbalsta gadījumā:  

3.1. nodrošināt šī lēmuma 2. punktā noteikto Alūksnes novada pašvaldības 

līdzfinansējumu no Alūksnes novada pašvaldības 2023. gada budžeta līdzekļiem; 

3.2. par projekta realizāciju atbildīgo personu noteikt Alūksnes novada pašvaldības 

aģentūras “ALJA” direktoru Māri LIETUVIETI. 

 

Domes priekšsēdētājs                Dz.ADLERS 

 
 


