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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 26. janvārī               sēdes protokols Nr. 1, 3. p. 

 

LĒMUMS Nr.1 
 

Par Alūksnes novada pašvaldībai piederošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

3688 003 0138, īpašumā “Ieviņas”, Kornetos, Veclaicenes pagasta, Alūksnes novadā, 

atsavināšanu 

 

 Izskatot ēku ar kadastra apzīmējumu 3688 003 0138 001, 3688 003 0138 002 un 3688 

003 0138 003 īpašnieka pilnvarotās personas 08.03.2022. iesniegumu par zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 3688 003 0138, “Ieviņas”, Kornetos, Veclaicenes pagasta, Alūksnes 

novadā atsavināšanu, kas 08.03.2022. saņemts Alūksnes novada pašvaldībā un reģistrēts ar       

Nr. ANP/1-24/22/228, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

4. panta ceturtās daļas 3. punktu, 5. panta pirmo daļu, 8. panta otro daļu,  

 

1. Nodot atsavināšanai nekustamā īpašuma “Ieviņas”, Kornetos, Veclaicenes pagastā, 

Alūksnes novadā, kadastra Nr. 3688 003 0138, sastāvā esošu apbūvētu zemes vienību 

ar kadastra apzīmējumu 3688 003 0138, 0,8429 ha platībā, pārdodot par brīvu cenu uz  

zemesgabala esošu, zemesgrāmatā ierakstītu ēku īpašniekam.  

2. Uzdot nosacītās cenas noteikšanu un atsavināšanu veikt Īpašumu atsavināšanas 

komisijai. 
 

Domes priekšsēdētājs        Dz.ADLERS 



Lēmums satur ierobežotas pieejamības informāciju 

 (vārds, uzvārds, personas kods, adrese, kadastra apzīmējums) 
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LĒMUMS Nr.2 

 

 Par dzīvojamās mājas [..], Alūksnes novadā, dzīvokļa īpašumam Nr. [..] piederošo 

zemesgabala kopīpašuma domājamo daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības 

 

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

75. panta ceturto daļu, 24.03.1993. paju sabiedrības “Ilzene” vienošanos ar [..] par dzīvokļa 

Nr. [..], Alūksnes novadā pirkšanu, un 

ņemot vērā [..]  23.12.2022. iesniegumu, kas 23.12.2022. saņemts Alūksnes novada 

pašvaldībā un reģistrēts ar Nr. ANP/1-24/22/1194, par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības,  

 

1. Nodot īpašumā bez atlīdzības [..], personas kods [..], zemesgabala [..], Alūksnes novadā, 

īpašuma kadastra Nr. [..], pie dzīvokļa īpašuma Nr.[..] piederošās kopīpašuma 

538/16249 domājamās daļas. 

2. Vienošanās par zemes kopīpašuma 538/16249 domājamo daļu nodošanu bez atlīdzības 

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

Domes priekšsēdētājs        Dz.ADLERS 

  



Lēmums satur ierobežotas pieejamības informāciju 

 (vārds, uzvārds, personas kods, adrese, kadastra apzīmējums) 
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LĒMUMS Nr.3 

 

Par dzīvojamās mājas [..], Alūksnes novadā, dzīvokļa īpašumam Nr. [..] piederošo 

zemesgabala kopīpašuma domājamo daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības 

 

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

75. panta ceturto daļu, 15.04.1993. paju sabiedrības “Strautiņi” pirkuma līgumu ar [..] par 

dzīvokļa Nr. [..], Alūksnes novadā pirkšanu, un 

ņemot vērā [..] 13.01.2023. iesniegumu, kas 13.01.2023. saņemts Alūksnes novada 

pašvaldībā un reģistrēts ar Nr. ANP/1-24/23/65, par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības,  

 

1. Nodot īpašumā bez atlīdzības [..], personas kods [..], zemesgabala [..], Alūksnes novadā, 

īpašuma kadastra Nr. [..], pie dzīvokļa īpašuma Nr.[..] piederošās kopīpašuma 

720/11501 domājamās daļas. 

2. Vienošanās par zemes kopīpašuma 720/11501 domājamo daļu nodošanu bez atlīdzības 

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

Domes priekšsēdētājs        Dz.ADLERS 
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LĒMUMS Nr.4 

 

Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības komisijas “Zemes lietu komisija” 

nolikumā 

 

Pamatojoties uz Pašvaldību likuma 10. panta pirmās daļas 8. punktu,  

 

izdarīt grozījumus ar Alūksnes novada pašvaldības domes 2016. gada 28. janvāra 

lēmumu Nr. 16 apstiprinātajā Alūksnes novada pašvaldības komisijas “Zemes lietu komisija” 

nolikumā:  

 

1. Izteikt norādi uz nolikuma apstiprināšanas tiesisko pamatojumu šādā redakcijā: 

“Pamatojoties uz Publiskas pārvaldes iekārtas likuma 73. panta pirmās daļas 1. punktu”. 

2. Aizstāt visā tekstā vārdus “Alūksnes novada dome” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem 

“Alūksnes novada pašvaldības dome” (attiecīgā locījumā). 

3. Izteikt 2.punktu šādā redakcijā: 

“2. ZEMES LIETU KOMISIJAS PIENĀKUMI 

2.1. Izvērtēt zemes ierīcības projektu izstrādes nepieciešamību un izsniegt zemes ierīcības 

projektu izstrādes nosacījumus, apstiprināt zemes ierīcības projektus. 

2.2.  Piešķirt, mainīt vai dzēst nekustamo īpašumu adreses un nosaukumus, ja vien tas nav 

Alūksnes novada pašvaldības domes kompetencē. 

2.3.  Apstiprināt uzmērīto zemes gabalu platības. 

2.4.  Pieņemt lēmumus saistībā ar neizpirkto lauku apvidus zemi. 

2.5. Lemt par atļauju veidot nekustamos īpašumus. 

2.6.  Noteikt vai mainīt nekustamo īpašumu lietošanas mērķus. 

2.7.  Veikt ar lauksaimniecībā izmantojamo zemi veikto darījumu tiesisko uzraudzību, tajā 

skaitā – izskatīt personu iesniegumus un pieņemt lēmumus par piekrišanu vai atteikumu 

lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegūšanai īpašumā. 

2.8. Pieņemt lēmumus par rezerves zemes fondā ieskaitīto un īpašuma tiesību atjaunošanai 

neizmantoto zemesgabalu piekritību pašvaldībai un to ierakstīšanu zemesgrāmatā.” 

4. Svītrot 3.3.apakšpunktā vārdu “ārējos”. 

 

Domes priekšsēdētājs        Dz.ADLERS 
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LĒMUMS Nr.5 

 

Par Alūksnes novada pašvaldības domes 2015. gada 23. decembra  

lēmuma Nr. 398 atzīšanu par spēku zaudējušu 

 

 Pamatojoties uz Pašvaldību likuma 10. panta pirmās daļas ievaddaļu, 

 

 Atzīt par spēku zaudējušu Alūksnes novada pašvaldības domes 2015. gada 

23. decembra lēmumu Nr. 398 “Par Alūksnes novada domes autonomo funkciju realizēšanu”. 

 

 

Domes priekšsēdētājs        Dz.ADLERS 
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LĒMUMS Nr.6 

 

Par Alūksnes novada Teritorijas plānojuma 2015.-2027.gadam grozījumu pilnveidotās 

(3.0) redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai 

 

Saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības domes 2022. gada 28. jūlija lēmumu Nr. 291 

“Par saistošo noteikumu Nr. 8/2022 “Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības domes 

2015. gada saistošajos noteikumos Nr.14/2015 “Alūksnes novada teritorijas plānojums 2015.-

2027.gadam, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”” atcelšanu un 

Alūksnes novada teritorijas plānojuma 2015.-2027.gadam grozījumu pilnveidošanu”, izstrādāta 

teritorijas plānojuma grozījumu 2015.-2027.gadam 3.0 redakcija. 

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

attīstības plānošanas likuma 4.pantu, 12.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2014.gada 

14.oktobra noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas 

dokumentiem” 88.2.apakšpunktu un 90.punktu, ņemot vērā Teritorijas plānojuma grozījumu 

izstrādes vadītāja sagatavoto ziņojumu par Teritorijas plānojuma pilnveidotajā redakcijā 

veiktajiem labojumiem un precizējumiem, 

 

1. Nodot Alūksnes novada pašvaldības Teritorijas plānojuma 2015.-2027.gadam 

grozījumu pilnveidoto (3.0) redakciju publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu 

saņemšanai. 

2. Noteikt publiskās apspriešanas laiku 3 (trīs) nedēļas, kura laikā organizēt publiskās 

apspriešanas sapulci. 

3. Informāciju par lēmuma pieņemšanu ievietot Teritorijas attīstības un plānošanas 

informācijas sistēmā (TAPIS), pašvaldības tīmekļa vietnē www.aluksne.lv un publicēt 

pašvaldības informatīvajā izdevumā “Alūksnes Novada Vēstis”. 

 

Pielikumā: 

1. Izstrādes vadītajā ziņojums ar 3 pielikumiem 

2. Paskaidrojuma raksts 

3. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 

4. Grafiskā daļa 

 

Domes priekšsēdētājs        Dz.ADLERS 

  

http://www.aluksne.lv/
https://aluksne.lv/index.php/sabiedriba/sabiedribas-lidzdaliba/aktualas-sabiedriskas-apspriesanas/
https://aluksne.lv/wp-content/uploads/2023/01/Paskaidrojuma-raksts.pdf
https://aluksne.lv/wp-content/uploads/2023/01/TIAN_-26.01.2023..pdf
https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_24718
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LĒMUMS Nr.7 

 

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

2027. gadam nekustamajos īpašumos Peldu ielā 5A, Ošu ielā 3, Ošu ielā 5, Ošu ielā 3A 

un Ošu ielā 3B, Alūksnē, Alūksnes novadā, pilnveidotās  redakcijas nodošanu 

publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai 

 

Alūksnes novada pašvaldības dome 24.11.2022. pieņēma lēmumu Nr. 421 “Par 

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

nekustamajos īpašumos Peldu ielā 5A, Ošu ielā 3, Ošu ielā 5, Ošu ielā 3A un Ošu ielā 3B, 

Alūksnē, Alūksnes novadā, 1.redakcijas pilnveidošanu” (turpmāk – Lokālplānojums). 

Izskatot Lokālplānojuma izstrādātāja SIA “Grupa93”, projektu vadītājas Sarmītes 

LESIŅAS, 2023. gada 10. janvāra iesniegumu (reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 

11.01.2023 ar Nr. ANP/1-40/23/122) ar lūgumu pieņemt lēmumu par Lokālplānojuma 

pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai, 

iepazīstoties ar Lokālplānojuma Paskaidrojuma rakstu, Teritorijas izmantošanas un apbūves 

noteikumiem un Grafisko daļu, konstatēts, ka pēc 1.redakcijas publiskās apspriešanas ziņojumā 

norādītie labojumi Lokālplānojuma dokumentācijā veikti.  

Ņemot vērā augstākminēto un pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 

12. panta pirmo daļu, 24. panta otro daļu un Ministru kabineta 2014. gada 4. oktobra noteikumu 

Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 90. punktu 

un  Lokālplānojuma izstrādes vadītāja ziņojumu (1.pielikums),  

1. Nodot Lokālplānojuma pilnveidoto redakciju publiskajai apspriešanai un institūciju 

atzinumu saņemšanai. 

2. Noteikt Lokālplānojuma publiskās apspriešanas termiņu 3 (trīs) nedēļas, kuras laikā 

organizēt publiskās apspriešanas sapulci. 

3. Informāciju par lēmuma pieņemšanu ievietot Teritorijas attīstības un plānošanas 

informācijas sistēmā (TAPIS), pašvaldības tīmekļa vietnē www.aluksne.lv un publicēt 

pašvaldības informatīvajā izdevumā “Alūksnes Novada Vēstis”. 

 

Pielikumā: 

1. Izstrādes vadītāja ziņojums par pilnveidotās redakciju; 

2. Lokālplānojuma sadaļas:  

2.1.Lokālplānojuma paskaidrojuma raksts; 

2.2.Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi; 

2.3.Grafiskā daļa. 

 

Domes priekšsēdētājs        Dz.ADLERS 

 

http://www.aluksne.lv/
https://aluksne.lv/wp-content/uploads/2023/01/zinojums-1.pdf
https://aluksne.lv/wp-content/uploads/2023/01/I_LP_Peldu_Osu_Paskaidrojuma_raksts_pilnveid_red_pub.pdf
https://aluksne.lv/wp-content/uploads/2023/01/TIAN.pdf
https://aluksne.lv/index.php/sabiedriba/sabiedribas-lidzdaliba/aktualas-sabiedriskas-apspriesanas/
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LĒMUMS Nr.8 

 

Par Investīciju plāna 2022.-2027. gadam aktualizēšanu 

 

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

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

plānošanas dokumentiem” 73. punktu, 

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

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

1. aktualizēt 33 (trīsdesmit trīs) ierakstus Nr. 1.11.4.; 1.13.2; 1.14.1; 1.14.4.; 

1.14.5.; 1.14.6.; 1.14.7.; 1.16.3.; 1.16.4.; 1.16.5.; 1.17.2.; 1.17.3.; 1.20.4.; 

1.20.5.; 1.21.1.; 1.22.2.; 1.24.1.; 1.24.2.; 1.25.1.; 1.25.2.; 1.26.2.; 3.7.1.; 3.11.4.; 

3.11.5.; 3.12.2.; 3.13.3.; 3.13.6.; 3.14.1.; 3.14.5.; 3.16.1.; 3.18.2.; 3.18.5.; 

3.18.8.; 

2. papildināt ar 9 (deviņiem) jauniem projektu ideju ierakstiem Nr. 1.26.4.; 2.8.2; 

2.8.3.; 2.11.2.; 3.4.5.; 3.14.7.; 3.17.5.; 3.17.6.; 3.32.1.; 

3. svītrot 3 (trīs) projektu idejas Nr. 2.5.8.; 3.10.2.; 3.13.7.; 

4. vārdus “Alsviķu pagasta pārvalde”, “Annas pagasta pārvalde”, “Ilzenes pagasta 

pārvalde”, “Jaunalūksnes pagasta pārvalde”, “Jaunannas pagasta pārvalde”, 

“Jaunlaicenes pagasta pārvalde”, “Kalncempju pagasta pārvalde”, “Liepnas 

pagasta pārvalde”, “Mālupes pagasta pārvalde”, “Malienas pagasta pārvalde”, 

“Pededzes pagasta pārvalde”, “Veclaicenes un Ziemera pagastu apvienības 

pārvalde”, “Zeltiņu pagasta pārvalde” aizstāt ar vārdiem “Alūksnes novada 

pagastu apvienības pārvalde”; 

5. vārdus “Alūksnes muzejs”, “Viktora Ķirpa Ates muzejs” aizstāt ar vārdiem 

“Alūksnes novada muzejs”; 

6. projekta idejām, kuru īstenošana ir uzsākta, ieraksta krāsu mainīt uz dzeltenu 

krāsu; 

7. projekta idejām, kuru īstenošana ir pabeigta, ieraksta krāsu mainīt uz zaļu krāsu. 

 

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

2027. gadam projektu ideju ieraksti uz 12 (divpadsmit) lapām. 

 

Domes priekšsēdētājs        Dz.ADLERS 

 

 
  

https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2023/2601/8_Investiciju_plana_grozijumi.docx
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2023/2601/8_Investiciju_plana_grozijumi.docx
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LĒMUMS Nr.9 

 

Par projektu “Sajūtu pilnas verstis Austrumlatvijā/“Versts full of Feelings in Eastern 

Latvia”” 

 

 Ņemot vērā Eiropas Savienības Kohēzijas politikas mērķa “Eiropas teritoriālā 

sadarbība” (Interreg) Pārrobežu sadarbības programmu 2014.-2020. gadam Eiropas 

kaimiņattiecību instrumenta ietvaros izsludināto projektu konkursu, pamatojoties uz Pašvaldību 

likuma 4. panta pirmās daļas 5. punktu, 10. panta pirmās daļas 19. punktu, Alūksnes novada 

attīstības programmas 2022.-2027. gadam Investīcija plāna 2022.-2027. gadam 3.4.5. punktu, 

 

1. Atbalstīt projekta “Sajūtu pilnas verstis Austrumlatvijā/“Versts full of Feelings in 

Eastern Latvia”” pieteikuma iesniegšanu Programmas Vadošajā iestādē Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā. 

2. Apstiprināt projekta kopējās indikatīvās izmaksas 80 000 EUR (astoņdesmit tūkstoši 

euro), tajā skaitā pašvaldības līdzfinansējumu indikatīvi 7 800 EUR (septiņi tūkstoši 

astoņi simti euro). 

3. Projekta atbalsta gadījumā Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējumu paredzēt no 

pašvaldības 2023.gada budžeta līdzekļiem. 

 

Domes priekšsēdētājs        Dz.ADLERS 
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LĒMUMS Nr.10 

 

Par projektu “Kultūras mantojuma tūrisms/“Cultural Heritage Tourism”” 

 

 Ņemot vērā Eiropas Savienības Kohēzijas politikas mērķa “Eiropas teritoriālā 

sadarbība” (Interreg) Igaunijas - Latvijas programma 2021.-2027. gadam ietvaros izsludināto 

projektu konkursu, pamatojoties uz Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 5. punktu, 

10. panta pirmās daļas 19. punktu, Alūksnes novada attīstības programmas 2022.-2027. gadam 

Rīcības plāna Rīcības virzienu 2.7. un Uzdevumu 2.23., Investīcija plāna 2022.-2027.gadam 

3.32.1. punktu, 

 

1. Atbalstīt projekta “Kultūras mantojuma tūrisms/“Cultural Heritage Tourism”” 

pieteikuma iesniegšanu Igaunijas- Latvijas programmas 2021.-2027.gadam Vadošajai 

iestādei Igaunijas Valsts Apvienotajam pakalpojumu centram. 

2. Apstiprināt projekta kopējās indikatīvās izmaksas 99 450 EUR (deviņdesmit deviņi 

tūkstoši četri simti piecdesmit euro), tajā skaitā pašvaldības līdzfinansējumu indikatīvi 

19 890 EUR (deviņpadsmit tūkstoši astoņi simti deviņdesmit euro). 

3. Projekta atbalsta gadījumā Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējumu paredzēt no 

pašvaldības 2023., 2024., 2025. un 2026. gada budžeta līdzekļiem. 

 

Domes priekšsēdētājs        Dz.ADLERS 
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LĒMUMS Nr.11 

 

Par projektu “Sports visiem/“Sports for all”” 

 

 Ņemot vērā Eiropas Savienības Kohēzijas politikas mērķa “Eiropas teritoriālā 

sadarbība” (Interreg) Igaunijas - Latvijas programma 2021.-2027. gadam ietvaros izsludināto 

projektu konkursu, pamatojoties uz Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 6. un 7. punktu, 

10. panta pirmās daļas 19. punktu, Alūksnes novada attīstības programmas 2022.-2027. gadam 

Rīcības plāna Rīcības virzienu 2.3. un Uzdevumiem 2.6. un 2.7., Investīcija plāna 2022.-

2027.gadam 2.11.2. punktu, 

 

1. Atbalstīt projekta “Sports visiem/“Sports for all”” pieteikuma iesniegšanu Igaunijas- 

Latvijas programmas 2021.-2027.gadam Vadošajai iestādei Igaunijas Valsts 

Apvienotajam pakalpojumu centram. 

2. Apstiprināt projekta kopējās indikatīvās izmaksas 27 890 EUR (divdesmit septiņi 

tūkstoši astoņi simti deviņdesmit euro), tajā skaitā pašvaldības līdzfinansējumu 

indikatīvi 5 578 EUR (pieci tūkstoši pieci simti septiņdesmit astoņi euro). 

3. Projekta atbalsta gadījumā Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējumu paredzēt no 

pašvaldības 2023., 2024. un 2025. gada budžeta līdzekļiem. 

 

Domes priekšsēdētājs        Dz.ADLERS 
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LĒMUMS Nr.12 

 

Par projektu “Elektroautobusu iegāde izglītojamo mobilitātes veicināšanai un skolu 

tīkla sasniedzamības nodrošināšanai” 

 

 Ņemot vērā Ministru kabineta 2022.gada 25.oktobra  noteikumus Nr. 673 “Eiropas 

Savienības Atveseļošanās un noturības mehānisma plāna trešās komponentes “Nevienlīdzības 

mazināšana” 3.1. reformu un investīciju virziena “Reģionālā politika” 3.1.1.6.i. investīcijas 

“Pašvaldības funkciju īstenošanai un pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo bezemisiju 

transportlīdzekļu iegāde””, pamatojoties uz Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas  4. punktu, 

10. panta pirmās daļas 19. punktu, Alūksnes novada attīstības programmas 2022.-2027. gadam 

Investīcija plāna 2022.-2027.gadam 2.8.2. punktu, 

 

1. Atbalstīt projekta “Elektroautobusu iegāde izglītojamo mobilitātes veicināšanai un 

skolu tīkla sasniedzamības nodrošināšanai” īstenošanas pieteikuma iesniegšanu 

Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā. 

2. Apstiprināt projekta indikatīvās izmaksas 610 445 EUR (seši simti desmit tūkstoši četri 

simti četrdesmit pieci euro), tajā skaitā pašvaldības līdzfinansējums 105 945 EUR 

(viens simts pieci tūkstoši deviņi simti četrdesmit pieci euro).  

3. Projekta pieteikuma atbalsta gadījumā, nodrošināt Alūksnes novada pašvaldības 

līdzfinansējumu no Alūksnes novada pašvaldības 2024. un 2025. gada budžeta 

līdzekļiem. 

 

Domes priekšsēdētājs        Dz.ADLERS 
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LĒMUMS Nr.13 

 

Par projektu “Orientēšanās apmācību poligona izveide apvidū”  

 

Izskatot biedrības “Orientēšanās klubs “ALŪKSNE”” 09.01.2023. iesniegumu, reģistrētu 

Alūksnes novada pašvaldībā 16.01.2023. ar Nr. ANP/1-41/23/172 par līdzfinansējuma 

piešķiršanu projektam, pamatojoties uz Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 6., 7., 

8. punktu, Likuma par budžetu un finanšu vadību 41.1 panta pirmās daļas 1.punkta c) 

apakšpunktu un 2.punktu, Alūksnes novada pašvaldības domes 22.11.2012. saistošo noteikumu 

Nr.32/2012 “Par Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski 

nozīmīgiem projektiem” 1.4.3., 1.9.1. un 3.6.1. apakšpunktu, Alūksnes novada attīstības 

programmas 2022.-2027. gadam Rīcības plāna Rīcības virzienu 2.3. un uzdevumu 2.6. un 2.7., 

 

1. Atbalstīt biedrības “Orientēšanās klubs “ALŪKSNE””, reģistrācijas Nr. 40008059032, 

piedalīšanos Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku 

attīstības programmas 19.2. apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības 

virzītas vietējās attīstības stratēģiju” projektu konkursa rīcībā R1.4. “Sabiedrībai 

nozīmīgas aktivitāšu organizēšanas infrastruktūras un pakalpojumu attīstīšana” ar 

projektu “Orientēšanās apmācību poligona izveide apvidū” (turpmāk – projekts). 

2. Projekta atbalsta gadījumā nodrošināt līdzfinansējumu projekta realizācijai 

1000,00 EUR (viens tūkstotis euro) apmērā no Alūksnes novada pašvaldības 2023. gada 

budžeta līdzekļiem. 

 

Domes priekšsēdētājs        Dz.ADLERS 

 
  



Lēmuma pielikums satur ierobežotas pieejamības informāciju 
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LĒMUMS Nr.14 

 

Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes vidusskolā 

 

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

pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, Ministru kabineta 

2022.gada 26.aprīļa noteikumiem Nr. 262 “Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs, 

amatu klasifikācijas un amatu apraksta izstrādāšanas kārtība”, Alūksnes novada pašvaldības 

domes 26.05.2022. noteikumu Nr. 2/2022 “Par atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā” 6.10. un 

6.11. punktu, 

 

Apstiprināt Alūksnes vidusskolas amata vietas un atlīdzību no 2023. gada 1. augusta, 

saskaņā ar pielikumu. 

 

Pielikumā: Alūksnes vidusskolas amatu vietas un atlīdzība uz 1 lapas. 

 

 

Domes priekšsēdētājs        Dz.ADLERS 

  

https://likumi.lv/ta/id/222271-valsts-un-pasvaldibu-instituciju-amatu-katalogs
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2023/2601/14_Atlidziba_Alūksnes_vidusskola.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 26. janvārī                        sēdes protokols Nr. 1, 17. p. 

 

LĒMUMS Nr.15 

 

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, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma pārejas 

noteikumu 50. punktu un Ministru kabineta 2023. gada 17. janvāra noteikumiem Nr. 25 

“Noteikumi par valsts atbalstu pašvaldībām atlīdzības palielināšanai aprūpētājiem ilgstošas 

sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās”, 

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

amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldei” (turpmāk – Lēmums): 

1.1.  15. pozīcijas amata vienībai – aprūpētājs (summētais darba laiks) - darba slodzi “15”, 

aizstāt ar darba slodzi “5”, mēnešalgas likmi “[..]”, aizstāt ar mēnešalgas likmi “[..]”.  

1.2.  papildināt Lēmumu ar 15.1 pozīciju šādā redakcijā: 

15.1 Aprūpētājs 

(summētais 

darba laiks) 

43./43.1./IA 5322 02 4 [..] 10 [..] 

1.3. 29. pozīcijas amata vienībai – aprūpētājs (summētais darba laiks) - darba slodzi “14”, 

aizstāt ar darba slodzi “7”, mēnešalgas likmi “[..]”, aizstāt ar mēnešalgas likmi “[..]”. 

1.4. papildināt Lēmumu ar 29.1 pozīciju šādā redakcijā: 

29.1 Aprūpētājs 

(summētais 

darba laiks) 

43./43.1./IA 5322 02 4 [..] 7 [..] 

 

2. Lēmumu piemērot no 2023. gada 1. janvāra. 

 

 

Domes priekšsēdētājs        Dz.ADLERS 

 

 

  



 

  Lēmums  satur ierobežotas pieejamības informāciju - personas kodu 
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LĒMUMS Nr.16 

 

Par Alūksnes Mūzikas skolas direktoru 

                                                                                             

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

Atbrīvot Guntu BOŠU (personas kods [..]) no Alūksnes Mūzikas skolas direktores 

amata. 

 

Domes priekšsēdētājs        Dz.ADLERS 
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LĒMUMS Nr.17 

 

Par Alūksnes novada domes priekšsēdētāja atvaļinājumu  

 

Ņemot vērā Alūksnes novada domes priekšsēdētāja Dzintara ADLERA 2023. gada 

25. janvāra iesniegumu par atvaļinājuma piešķiršanu, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 

2023. gada 25. janvārī ar Nr. ANP/1-47/23/314, 

pamatojoties uz Pašvaldību likuma 10. panta pirmās daļas 21.punktu, Darba likuma 

149. panta pirmo un otro daļu, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku 

atlīdzības likuma 40.panta pirmo daļu, 42. panta pirmo daļu un devīto daļu,  

 

1. Dzintaram ADLERAM, Alūksnes novada domes priekšsēdētājam, piešķirt daļu ikgadējā 

apmaksātā atvaļinājuma - vienu kalendāra nedēļu un vienu kalendāra dienu, laikposmā no 

27.02.2023. līdz 06.03.2023., vienu kalendāra dienu par darba periodu no 01.07.2021. līdz 

30.06.2022., vienu kalendāra nedēļu par darba periodu no 01.07.2022. līdz 30.06.2023. 

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu. 

 

Domes priekšsēdētājs        Dz.ADLERS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Satur ierobežotas pieejamības informāciju –  

personas datus  
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LĒMUMS Nr.18 

 

Par pabalsta piešķiršanu [..] 

 

 

Izskatot personas iesniegumu, piešķirts normatīvajos aktos noteiktais pabalsts. 

 

  



Lēmums satur ierobežotas pieejamības informāciju –  

vārdu, uzvārdu, personas kodu, ziņas par personu privāto dzīvi 
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LĒMUMS Nr.19 

 

Par Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes  

06.12.2022. lēmumu Nr. 3-2AL/3371 

 

 Izskatot personas iesniegumu, atcelts Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes 

2022.gada 6.decembra lēmums Nr. 3-2AL/3371 un uzdots Alūksnes novada Sociālo lietu 

pārvaldei atkārtoti izvērtēt personas iesniegumu. 

 

 

 

  



Lēmums satur ierobežotas pieejamības informāciju –  

ziņas par personu privāto dzīvi 
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LĒMUMS Nr.20 

 

 

Par Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes  

14.12.2022. lēmumu Nr. 3-2AL/3433 

 

 Izskatot personas iesniegumu, noraidīts iesniegums un atstāts negrozīts Alūksnes 

novada Sociālo lietu pārvaldes 2022.gada 14.decembra lēmumu Nr. 3-2AL/3433. 

 

 
 

 


