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LATVIJAS REPUBLIKA 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods  90000018622 

DĀRZA IELĀ 11, ALŪKSNĒ, ALŪKSNES NOVADĀ, LV – 4301, TĀLRUNIS 64381496, FAKSS 64381150, 

E-PASTS: dome@aluksne.lv 

A/S „SEB banka”, KODS  UNLALV2X, KONTS Nr.LV58UNLA0025004130335  

Alūksnē 

2018. gada 27. septembrī                                               sēdes protokols Nr. 12, 2. p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.325 

 

Par dzīvojamās mājas [..] piederošo zemesgabala kopīpašuma domājamo daļu nodošanu 

īpašumā bez atlīdzības 

 

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

75. panta ceturto daļu, Malienas pagasta dzīvojamo māju privatizācijas komisijas 29.04.2003. 

izziņu Nr. 2, 14.12.1992. Alūksnes rajona paju sabiedrības „Maliena” vienošanos ar [..] 

pirkšanu, 26.09.1996. pirkuma līgumu, 29.04.2006. laulības apliecību, un,  

ņemot vērā [..] 27.08.2018. iesniegumu, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldības 

kancelejā 28.08.2018. ar Nr. ANP/1-24/18/997, par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības,  

 

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

kadastra Nr. [..], pie dzīvokļa īpašuma Nr.[..] piederošās kopīpašuma 336/13009 

domājamās daļas. 

 

2. Lēmums ir spēkā, ja vienošanās par zemes kopīpašuma 336/13009 domājamo daļu 

nodošanu bez atlīdzības [..] īpašumā tiek noslēgta viena mēneša laikā no lēmuma 

pieņemšanas dienas. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                           A.DUKULIS 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods  90000018622 

DĀRZA IELĀ 11, ALŪKSNĒ, ALŪKSNES NOVADĀ, LV – 4301, TĀLRUNIS 64381496, FAKSS 64381150, 

E-PASTS: dome@aluksne.lv 

A/S „SEB banka”, KODS  UNLALV2X, KONTS Nr.LV58UNLA0025004130335  

Alūksnē 

2018. gada 27. septembrī                                               sēdes protokols Nr. 12, 3. p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.326 

 

Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Torņa ielā 3 – 3, Alūksnē, 

Alūksnes novadā atsavināšanu 

 

Izskatot dzīvokļa īrnieka ierosinājumu par dzīvokļa īpašuma Torņa ielā 3 – 3, Alūksnē, 

Alūksnes novadā atsavināšanu, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 27.08.2018. ar 

Nr. ANP/1-24/18/994,  

pamatojoties uz Civillikuma 927.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās 

daļas 17. punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3. panta pirmās daļas 

2. punktu un otro daļu, 4. panta ceturtās daļas 5. punktu, 5. panta pirmo un piekto daļu, 8. panta 

trešo daļu, 37. panta pirmās daļas 4. punktu, 45. panta ceturto daļu, 

ņemot vērā Alūksnes novada bāriņtiesas 27.08.2018. apliecinātu vienošanos, 

  

1. Sagatavot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu – dzīvokli 

Torņa  ielā 3 – 3, Alūksnē, Alūksnes novadā ar kopējo platību 40,7m² un ar to saistītām 

kopīpašuma 407/14868 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas. 
 

2. Piekrist, ka atsavināšanas izdevumus, saistītus ar dzīvokļa īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā uz Alūksnes novada pašvaldības vārda, novērtēšanu un 

atsavināšanas procesa veikšanu, sedz dzīvokļa īrnieka ģimenes loceklis. Pēc dzīvokļa 

atsavināšanas procesa pabeigšanas, atsavināšanas izdevumus iekļaut dzīvokļa pirkuma 

līgumā noteiktās cenas samaksā.  

 

3. Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības īpašumu Torņa ielā 3 – 3, Alūksnē, 

Alūksnes novadā, pārdodot par brīvu cenu dzīvokļa īrnieka ģimenes loceklim.  

 

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

atsavināšanas komisijai. 

   
Domes priekšsēdētājs                           A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.327 

 

Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Peldu ielā 12, Alūksnē, Alūksnes 

novadā atsavināšanu 

 

Izskatot viendzīvokļa dzīvojamās ēkas īrnieka ierosinājumu par īpašuma Peldu ielā 12, 

Alūksnē, Alūksnes novadā atsavināšanu, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 

29.08.2018. ar Nr. ANP/1-24/18/1004,  

pamatojoties uz Civillikuma 927.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās 

daļas 17. punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3. panta pirmās daļas 

2. punktu un otro daļu, 4. panta ceturtās daļas 5. punktu, 5. panta pirmo un piekto daļu, 8. panta 

trešo daļu, 37. panta pirmās daļas 4. punktu, 45. panta ceturto daļu, 

ņemot vērā Alūksnes novada bāriņtiesas 29.08.2018. apliecinātu vienošanos, 

  

1. Sagatavot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu –

viendzīvokļa māju Peldu ielā 12, Alūksnē, Alūksnes novadā ar kopējo platību 60,8m². 
 

2. Piekrist, ka atsavināšanas izdevumus, saistītus ar novērtēšanu un atsavināšanas procesa 

veikšanu, sedz viendzīvokļa mājas īrnieks. Pēc mājas atsavināšanas procesa 

pabeigšanas, atsavināšanas izdevumus iekļaut īpašuma pirkuma līgumā noteiktās cenas 

samaksā.  

 

3. Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības īpašumu Peldu ielā 12, Alūksnē, 

Alūksnes novadā, kadastra numurs 3601 501 0408, pārdodot par brīvu cenu 

viendzīvokļa mājas īrniekam.  

 

4. Uzdot nosacītās cenas noteikšanu un īpašuma atsavināšanu veikt   Īpašumu 

atsavināšanas komisijai. 

   
Domes priekšsēdētājs                            A.DUKULIS 

 

  

alu
ks

ne
.lv



 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods  90000018622 

DĀRZA IELĀ 11, ALŪKSNĒ, ALŪKSNES NOVADĀ, LV – 4301, TĀLRUNIS 64381496, FAKSS 64381150, 

E-PASTS: dome@aluksne.lv 

A/S „SEB banka”, KODS  UNLALV2X, KONTS Nr.LV58UNLA0025004130335  

Alūksnē 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.328 

 

Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīga zemes starpgabala ar kadastra apzīmējumu 

3601 032 5218, Valkas ielā 22A, Alūksnē, Alūksnes novadā atsavināšanu  

 

 Izskatot Alūksnes novada pašvaldībai piekritīga zemes starpgabala pierobežnieka 

12.09.2018. iesniegumu par zemes starpgabala atsavināšanu,  kas 12.09.2018. saņemts  

Alūksnes novada pašvaldībā un reģistrēts ar Nr. ANP/1-24/18/1050, pamatojoties uz likuma 

“Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 

3. panta otrās daļas 4. punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās 

daļas 1.punktu, 5.panta pirmo daļu, 8.panta otro daļu, 11.panta pirmo daļu, 14.panta otro daļu, 

Ministru kabineta 01.02.2011. noteikumu Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas 

manta” 38.punktu un ņemot vērā  Alūksnes novada pašvaldības Īpašumu nodaļas 13.09.2018. 

atzinumu, reģistrētu Alūksnes novada pašvaldībā ar  Nr. ANP/1-47/18/3533, 

 

1. Reģistrēt īpašumā un sagatavot atsavināšanai nekustamā īpašuma Valkas ielā 22A, 

Alūksnē, Alūksnes novadā, īpašuma kadastra Nr.3601 032 5218, sastāvā esošu, 

Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3601 

032 5218. 

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

zemesgabala īpašuma tiesību nostiprināšanu Zemesgrāmatā uz Alūksnes novada 

pašvaldības vārda, novērtēšanu un atsavināšanas procesa veikšanu, sedz zemes 

starpgabalagabala atsavināšanas ierosinātājs. Pēc zemes vienības atsavināšanas 

procesa pabeigšanas, minētos izdevumus ieskaitīt ierosinātājs zemes pirkuma 

līgumā noteiktās cenas samaksā, bet, ja zemesgabals tiek atsavināts citām personām, 

pēc rēķinu iesniegšanas, atmaksāt zemes starpgabala atsavināšanas  izdevumus 

ierosinātājam.  

3. Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības īpašumu – neapbūvētu zemes 

starpgabalu  ar zemes vienības kadastra apzīmējumu 3601 032 5218 Valkas ielā 

22A, Alūksnē, Alūksnes novadā, pārdodot atklātā izsolē noteiktam personu lokam 

pievienošanai pierobežas īpašumam. 

4. Uzdot nosacītās cenas noteikšanu un atsavināšanu veikt Alūksnes novada 

pašvaldības Īpašumu atsavināšanas komisijai. 

 

Domes priekšsēdētājs                           A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.329 

 

Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Liedes”, Annā, Annas pagastā, 

Alūksnes novadā atsavināšanu 
 

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

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

daļu, 8. panta otro daļu,  

ņemot vērā Tautsaimniecības komitejas 12.03.2014. lēmumu (protokols Nr. 3, 8. p.), 

 

1. Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu „Liedes”, Annā, 

Annas pagastā, Alūksnes novadā, kadastra numurs 3644 004 0324. 

2. Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē. 

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

pašvaldības Īpašumu atsavināšanas komisijai. 
 
   
Domes priekšsēdētājs                                 A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.330 

 

Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

3644 004 0109, “Asarīši”, Annas pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu 

 

 Izskatot bijušā zemes lietotāja 21.08.2018. iesniegumu par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 3644 004 0109, Annas pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu, kas 21.08.2018. 

saņemts Alūksnes novada pašvaldībā un reģistrēts ar Nr. ANP/1-24/18/980, pamatojoties uz  

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta ceturtās daļas 8. punktu, 5. panta 

pirmo daļu, 8. panta otro daļu, Ministru kabineta 01.02.2011. noteikumu Nr. 109 “Kārtība, kādā 

atsavināma publiskas personas manta” 38. punktu,  

 

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

pagastā, Alūksnes novadā, īpašuma kadastra Nr. 3644 004 0327 sastāvā esošu 

neapbūvētu, Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgu zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 3644 004 0109, par kuru Annas pagasta pārvalde 08.05.2009. noslēgusi 

zemes nomas līgumu ar bijušo zemes lietotāju.  

2. Piekrist, ka atsavināšanas izdevumus, saistītus ar zemesgabala robežu plānu 

izgatavošanu,  īpašumu tiesību nostiprināšanu Zemesgrāmatā uz Alūksnes novada 

pašvaldības vārda, novērtēšanu un atsavināšanas procesa veikšanu, sedz zemes 

vienības atsavināšanas ierosinātājs. Pēc zemes vienības atsavināšanas procesa 

pabeigšanas, minētos izdevumus ieskaitīt zemes pirkuma līgumā noteiktās cenas 

samaksā.  

3. Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības īpašumu – nebūvētu zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumu 3644 004 0109, Annas pagastā, Alūksnes novadā, 

pārdodot par brīvu cenu bijušajam zemes lietotājam.  

4. Uzdot nosacītās cenas noteikšanu un atsavināšanu veikt Īpašumu atsavināšanas 

komisijai. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                           A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr.331 

 

Par dzīvokļa “Dārziņi”- 23, Jaunlaicenē, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā 

atsavināšanas turpināšanu 

 Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3. panta pirmās daļas 

2. punktu, 7. pantu un 32. panta trešās daļas 2. punktu, 

 

1. Turpināt Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Dārziņi”–23, Jaunlaicenē, 

Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu, pārdodot par brīvu cenu – 

1002 EUR (viens tūkstotis divi euro). 

2. Atsavināšanas procesu uzdot organizēt Īpašumu atsavināšanas komisijai. 

 

 

Domes priekšsēdētājs              A. DUKULIS 
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Lēmums satur ierobežotas pieejamības informāciju 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.332 

 

Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu smilts – grants un 

smilts atradnei “Putrenieši”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā 

Alūksnes novada pašvaldībā saņemti iesniegumi – 17.07.2018., reģistrēts ar Nr. ANP/1-

40/18/2762, un 15.08.2018., reģistrēts ar Nr. ANP/1-40/18/3160, no [..], vienotais reģistrācijas 

numurs [..], juridiskā adrese [..], ar lūgumu izsniegt bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves 

atļauju smilts -grants un smilts atradnei „Putrenieši”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā. 

Izskatot iesniegumu un tā pielikumus, konstatēts: 

1. smilts – grants un smilts atradnes „Putrenieši” atrodas nekustamā īpašuma 

“Putrenieši” (kadastra numurs 3642 006 0125), Alsviķu pagastā, Alūksnes 

novadā sastāvā esošajā zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 3642 006 0125, 

kuras īpašnieks ir [..], 

2. ir saņemta Valsts Vides dienesta derīgo izrakteņu atradnes pase, sastādīta 

2018. gada 17. maijā, un derīgo izrakteņu ieguves limits, Valsts vides dienesta 

Madonas reģionālās vides pārvaldes izdotie tehniskie noteikumi 

Nr. MA18TN0142, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas 

19.07.2018. nosacījumi Nr. 05-04/3480 un VSIA “Zemkopības ministrijas 

nekustamie īpašumi” 19.07.2018. tehniskie noteikumi Nr. V-1-26/329, 

3. 2017. gada 27. oktobrī, starp [..] un nekustamā īpašuma “Putrenieši”, Alsviķu 

pagastā, Alūksnes novadā īpašnieku [..], ir parakstīts zemes nomas un 

apsaimniekošanas līgums, kas [..] ļauj veikt karjera izstrādi un ar to saistītās 

darbības, 

4. noslēgts pakalpojuma līgums starp [..] un [..] par karjera “Putrenieši” izstrādi, 

un pašvaldībai iesniegta informāciju par personāla kvalifikāciju un darbu 

veikšanai paredzēto tehnisko nodrošinājumu, 

5. atradnei 2017. - 2018. gadā veikta ģeoloģiskā izpēte, tās detalitāte atbilst 

A kategorijas derīgo izrakteņu krājumiem, 

6. saskaņā ar 2018. gada 17. maijā Valsts vides dienesta izsniegto derīgo izrakteņu 

ieguves limitu, derīgo izrakteņu atradnes “Putrenieši” licences laukumos drīkst 

iegūt 311,64 tūkst.m³ smilts - grants un 163,24 tūkst.m³ smilts. 
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 Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 11. punktu, likuma 

„Par zemes dzīlēm” 4. panta piektās daļas 1. punktu, Ministru kabineta 2011. gada 6. septembra 

noteikumu Nr. 696 „Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu 

ieguves atļauju izsniegšanas kārtība” 26., 27., 32. un 33. punktu,  

 

1. Izsniegt [..], vienotais reģistrācijas numurs [..], juridiskā adrese [..], bieži 

sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju Nr. 1/2018 smilts – grants un smilts 

ieguvei smilts-grants un smilts atradnē „Putrenieši”, kas atrodas zemes vienībā 

ar kadastra apzīmējumu 3642 006 0125. 

2. Noteikt atļaujas derīguma termiņu līdz Valsts vides dienesta izsniegtā derīgo 

izrakteņu limitā norādītajam termiņam – 2037. gada 31. decembrim. 

3. Apstiprināt bieži sastopamo derīgo izrakteņu atļauju Nr. 1/2018 (pielikumā) un 

tās pielikumus: 1.pielikums - „Zemes dzīļu izmantošanas nosacījumi”, 

2. pielikums  - „Smilts-grants un smilts atradnes „Putrenieši” derīgo izrakteņu 

ieguves licences laukuma izvietojuma plāns un derīgo izrakteņu ieguves atļaujas 

laukuma robežpunktu koordinātas LKS-92 TM sistēmā, 3. pielikums - „Derīgo 

izrakteņu ieguves limits”. 

4. Atļauju izsniegt pēc maksājuma uzdevuma saņemšanas no iesniedzēja par valsts 

nodevas 142,29 euro samaksas pašvaldības budžetā. 

 

Lēmums ir pārsūdzams Administratīvajā rajona tiesā Valmieras tiesu namā Voldemāra 

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

 

Domes priekšsēdētājs                          A.DUKULIS 
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(lēmuma nepublicējamā daļa: personas kods) 
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Alūksnē 

2018. gada 27. septembrī                                              sēdes protokols Nr. 12, 10. p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.333 

 

Par atļauju Sanitai BĒRZIŅAI savienot amatus 

 

Izskatījusi Sanitas BĒRZIŅAS 11.09.2018. iesniegumu (saņemts Alūksnes novada 

pašvaldībā 11.09.2018. un reģistrēts ar Nr. ANP/1-42/18/3498), kurā viņa lūdz atļauju savienot 

valsts amatpersonas – Alūksnes Kultūra centra direktores amatu ar Alūksnes novada 

295. vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa amatu 2018. gada 13. Saeimas vēlēšanās, Alūksnes 

novada dome konstatē: 

1. Saskaņā ar Alūksnes pilsētas domes 2007. gada 18. janvāra lēmumu Nr. 27 “Par 

Alūksnes pilsētas Tautas nama direktoru” (sēdes protokols Nr. 2, 24. punkts), Sanita 

JURĢĪTE, tagad – Sanita BĒRZIŅA, tika iecelta un strādā par Alūksnes pilsēta 

Tautas nama, tagad – Alūksnes Kultūras centra, direktori. Atbilstoši likuma “Par 

interešu novēršanu valsts amatpersonu darbībā, turpmāk – Likums, 4. panta pirmās 

daļas 14. punktam : “Valsts amatpersonas ir:  16) publiskas personas iestādes 

vadītājs un viņa vietnieks.”  

2. Saskaņā ar Likumu, interešu konflikts ir situācija, kurā amatpersonai, pildot valsts 

amatpersonas amata pienākumus, jāpieņem lēmums vai jāpiedalās lēmuma 

pieņemšanā, vai jāveic citas ar valsts amatpersonas amatu saistītās darbības, kas 

ietekmē vai var ietekmēt šīs valsts amatpersonas, tās radinieku vai darījumu partneru 

personiskās vai mantiskās intereses. 

3. Likuma 6. pants nosaka, ka valsts amatpersonai ir atļauts savienot valsts 

amatpersonas amatu ar citu amatu, uzņēmuma līguma vai pilnvarojuma izpildi, ja 

šajā likumā vai citā normatīvajā aktā nav paredzēti valsts amatpersonas amata 

savienošanas ierobežojumi. Turklāt, ja Likumā nav noteikti stingrāki ierobežojumi, 

valsts amatpersonai ir atļauts savienot savu valsts amatpersonas amatu ne vairāk kā 

ar diviem citiem algotiem vai citādi atlīdzināmiem amatiem citās valsts vai 

pašvaldību institūcijās. Amatu savienošana pieļaujama, ja tā nerada interešu 

konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitē 

valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai. 

4. Speciālie amata savienošanas ierobežojumi pašvaldības iestādes vadītājam, kā valsts 

amatpersonai, ir noteikti Likuma 7. panta piektās daļas 4. punktā, kur norādīts, ka 

minētā amatpersona var savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu publiskas 

personas institūcijā, ja to savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta tās 
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valsts amatpersonas vai koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo 

personu iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā. 

5. Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas ievaddaļai, dome var 

izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome 

var iecelt amatā un atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus ... (21. panta 

pirmās daļas 9. punkts). Līdz ar to secināms, ka Alūksnes novada pašvaldības dome 

(pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas 

noteikumu 13.punktu, no 2009.gada 1. jūlija Alūksnes pilsētas domes tiesību un 

saistību pārņēmēja ir Alūksnes novada pašvaldība, kuras lēmējorgāns ir Alūksnes 

novada dome) ir institūcija, kas saskaņā ar Likuma 7. panta piektās daļas 4. punktu 

ir kompetenta sniegt atļauju S. BĒRZIŅAI savienot valsts amatpersonas amatu ar 

citu amatu Alūksnes novada pašvaldībā.  

6. Ņemot vērā šī lēmuma sagatavošanas laikā konstatētos faktiskos apstākļus un 

izvērtējot Alūksnes Kultūras centra direktora amatu un Alūksnes novada 

295. vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa 2018. gada 13. Saeimas vēlēšanās amata 

pienākumus, kā arī saņemot S. BĒRZIŅAS apliecinājumu par to, ka, veicot valsts 

amatpersonas amata pienākumus, viņa nepiedalīsies lēmumu pieņemšanā, kā arī 

neveiks citas, ar valsts amatpersonas amatu saistītas darbības, kas ietekmētu vai 

varētu ietekmēt viņas, radinieku, vai darījuma partneru personiskās un mantiskās 

intereses un, ka amatu savienošana nav pretrunā ar ētikas normām un nekaitēs viņas 

Alūksnes Kultūras centra direktores amata, kā arī Alūksnes novada 295. vēlēšanu 

iecirkņa komisijas locekļa amata pienākumu pildīšanai 2018. gada 13. Saeimas 

vēlēšanās, ievērojot likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu 

darbībā” 2. pantā noteikto mērķi un pamatojoties uz šī Likuma 7. panta piektās daļas 

4. punktu, 8.1 panta piektās daļas 1. un 2. punktu un septīto daļu, Administratīvā 

procesa likuma 67. pantu, likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 

27. punktu,      

   

atļaut Sanitai BĒRZIŅAI (personas kods [..]) savienot Alūksnes Kultūras centra 

direktores amatu ar Alūksnes novada 295. vēlēšanu iecirkņa komisijas locekles amatu 

2018. gada 13. Saeimas vēlēšanās. 

 

 Amatpersona nevar paļauties uz to, ka šī atļauja vienmēr būs spēkā. Atbilstoši Likuma 

8.1panta sestajai daļai un Administratīvā procesa likuma 68. panta pirmajai daļai, šis lēmums 

izdots ar atcelšanas atrunu. Amatpersonai savas kompetences ietvaros ir pienākums rakstiski 

informēt Alūksnes novada pašvaldību, ja mainījušies tiesiskie vai faktiskie apstākļi, kas ir 

pamatā šī lēmuma izdošanai un varētu nepieļaut turpmāku amatu savienošanu. 

Atbilstoši Likuma vispārīgajam regulējumam amatpersona pati ir atbildīga par interešu 

konflikta nepieļaušanu un valsts amatpersonas ētikas normu ievērošanu, tāpēc, neraugoties uz 

kompetentās institūcijas doto atļauju savienot amatus, amatpersonai ir pienākums jebkurā brīdī 

izvērtēt interešu konflikta iespējamību un rīcības atbilstību amatpersonas ētikas normām, ja, 

savienojot Alūksnes Kultūras centra direktores amata pildīšanu un Alūksnes novada 

295. vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa amatu 2018. gada 13. Saeimas vēlēšanās, pastāv 

iespēja, ka amatpersona var nonākt interešu konflikta situācijā. 
 

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76. panta otro daļu, šo administratīvo aktu var 

pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV-4201) 

viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

Domes priekšsēdētājs                          A.DUKULIS 
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(lēmuma nepublicējamā daļa: personas kods) 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.334 

 

Par atļauju Daigai VĪTOLAI savienot amatus 

 

Izskatījusi Daigas VĪTOLAS 04.09.2018. iesniegumu (saņemts Alūksnes novada 

pašvaldībā 04.09.2018. un reģistrēts ar Nr. ANP/1-33/18/3406), kurā viņa lūdz atļauju savienot 

valsts amatpersonas – Alūksnes novada pašvaldības Mārkalnes un Pededzes pagastu pārvalžu 

vadītāja amatu ar Alūksnes novada 312. vēlēšanu iecirkņa komisijas sekretāra amatu 2018. gada 

13. Saeimas vēlēšanās, Alūksnes novada dome konstatē: 
 

1. Saskaņā ar Alūksnes novada domes 2013. gada 25. aprīļa lēmumu Nr. 209 “Par Mārkalnes 

un Pededzes pagastu pārvalžu vadītāju” (sēdes protokols Nr. 7, 21.punkts), Daiga VĪTOLA 

ir iecelta un strādā par Mārkalnes un Pededzes pagastu pārvalžu vadītāju. Atbilstoši likuma 

“Par interešu novēršanu valsts amatpersonu darbībā, turpmāk – Likums, 4. panta pirmās 

daļas 14. punktam : “Valsts amatpersonas ir:  14) pašvaldības ... pagasta vai pilsētas 

pārvaldes vadītājs novada pašvaldībā ...”.  

2. Saskaņā ar Likumu, interešu konflikts ir situācija, kurā amatpersonai, pildot valsts 

amatpersonas amata pienākumus, jāpieņem lēmums vai jāpiedalās lēmuma pieņemšanā, vai 

jāveic citas ar valsts amatpersonas amatu saistītās darbības, kas ietekmē vai var ietekmēt 

šīs valsts amatpersonas, tās radinieku vai darījumu partneru personiskās vai mantiskās 

intereses. 

3. Likuma 6. pants nosaka, ka valsts amatpersonai ir atļauts savienot valsts amatpersonas 

amatu ar citu amatu, uzņēmuma līguma vai pilnvarojuma izpildi, ja šajā likumā vai citā 

normatīvajā aktā nav paredzēti valsts amatpersonas amata savienošanas ierobežojumi. 

Turklāt, ja Likumā nav noteikti stingrāki ierobežojumi, valsts amatpersonai ir atļauts 

savienot savu valsts amatpersonas amatu ne vairāk kā ar diviem citiem algotiem vai citādi 

atlīdzināmiem amatiem citās valsts vai pašvaldību institūcijās. Amatu savienošana 

pieļaujama, ja tā nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām 

ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai. 

4. Speciālie amata savienošanas ierobežojumi pašvaldības pilsētas vai pagasta pārvaldes 

vadītājam, kā valsts amatpersonai, ir noteikti Likuma 7. panta piektās daļas 4. punktā, kur 

norādīts, ka minētā amatpersona var savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu 

publiskas personas institūcijā, ja to savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta tās 

valsts amatpersonas vai koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu 

iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā. 
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5. Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas ievaddaļai, dome var izskatīt 

jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var iecelt amatā 

un atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus ... (21. panta pirmās daļas 9. punkts). 

Līdz ar to secināms, ka Alūksnes novada pašvaldības dome ir institūcija, kas saskaņā ar 

Likuma 7. panta piektās daļas 4. punktu ir kompetenta sniegt atļauju D.VĪTOLAI, savienot 

valsts amatpersonas amatu ar citu amatu Alūksnes novada pašvaldībā.  

6. Ņemot vērā šī lēmuma sagatavošanas laikā konstatētos faktiskos apstākļus un izvērtējot 

Alūksnes novada pašvaldības Mārkalnes un Pededzes pagastu pārvaldes vadītāja amatu un 

Alūksnes novada 312. vēlēšanu iecirkņa komisijas sekretāra 2018. gada 13. Saeimas 

vēlēšanās amata pienākumus, kā arī saņemot D.VĪTOLAS apliecinājumu par to, ka veicot 

valsts amatpersonas amata pienākumus, viņa nepiedalīsies lēmumu pieņemšanā, kā arī 

neveiks citas, ar valsts amatpersonas amatu saistītas darbības, kas ietekmētu vai varētu 

ietekmēt viņas, radinieku, vai darījuma partneru personiskās un mantiskās intereses un, ka 

amatu savienošana nav pretrunā ar ētikas normām un nekaitēs viņas Alūksnes novada 

pašvaldības Mārkalnes un Pededzes pagastu pārvaldes vadītājas amata, kā arī Alūksnes 

novada 312. vēlēšanu iecirkņa komisijas sekretāres amata pienākumu pildīšanai 2018. gada 

13. Saeimas vēlēšanās, ievērojot likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts 

amatpersonu darbībā” 2. pantā noteikto mērķi un pamatojoties uz šī Likuma 7. panta piektās 

daļas 4. punktu, 8.1 panta piektās daļas 1. un 2. punktu un septīto daļu, Administratīvā 

procesa likuma 67. pantu, likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu,      

   

atļaut Daigai VĪTOLAI (personas kods [..]) savienot Alūksnes novada pašvaldības 

Mārkalnes un Pededzes pagastu pārvalžu vadītājas amatu ar Alūksnes novada 312. 

vēlēšanu iecirkņa komisijas sekretāres amatu 2018. gada 13. Saeimas vēlēšanās. 

 

 Amatpersona nevar paļauties uz to, ka šī atļauja vienmēr būs spēkā. Atbilstoši Likuma 

8.1panta sestajai daļai un Administratīvā procesa likuma 68. panta pirmajai daļai, šis lēmums 

izdots ar atcelšanas atrunu. Amatpersonai savas kompetences ietvaros ir pienākums rakstiski 

informēt Alūksnes novada pašvaldību, ja mainījušies tiesiskie vai faktiskie apstākļi, kas ir 

pamatā šī lēmuma izdošanai un varētu nepieļaut turpmāku amatu savienošanu. 
Atbilstoši Likuma vispārīgajam regulējumam amatpersona pati ir atbildīga par interešu konflikta 

nepieļaušanu un valsts amatpersonas ētikas normu ievērošanu, tāpēc, neraugoties uz kompetentās 

institūcijas doto atļauju savienot amatus, amatpersonai ir pienākums jebkurā brīdī izvērtēt interešu 

konflikta iespējamību un rīcības atbilstību amatpersonas ētikas normām, ja, savienojot Alūksnes 

novada pašvaldības Mārkalnes un Pededzes pagastu pārvalžu vadītājas amata pildīšanu un 

Alūksnes novada 312. vēlēšanu iecirkņa komisijas sekretāres amatu 2018. gada 13. Saeimas 

vēlēšanās, pastāv iespēja, ka amatpersona var nonākt interešu konflikta situācijā. 

 

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76. panta otro daļu, šo administratīvo aktu var 

pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV-4201) 

viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
 

 

Domes priekšsēdētājs                      A.DUKULIS 
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(lēmuma nepublicējamā daļa: personas kods) 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.335 

 

Par atļauju Intai CINGLEREI savienot amatus 

 

Izskatījusi Intas CINGLERES 04.09.2018. iesniegumu (saņemts Alūksnes novada 

pašvaldībā 14.09.2018. un reģistrēts ar Nr. ANP/1-33/18/3552), kurā viņa lūdz atļauju savienot 

valsts amatpersonas – Alūksnes novada pašvaldības Jaunalūksnes un Malienas pagastu 

pārvalžu vadītāja amatu ar Alūksnes novada 309. vēlēšanu iecirkņa komisijas priekšsēdētāja 

amatu 2018. gada 13. Saeimas vēlēšanās, Alūksnes novada dome konstatē: 
 

1. Saskaņā ar Alūksnes novada domes 2010. gada 18. marta lēmumu Nr. 179 “Par Alūksnes 

novada pašvaldības pagastu pārvalžu vadītāju apstiprināšanu” (sēdes protokols Nr. 6, 

79. punkts), Inta CINGLERE ir iecelta un strādā par Jaunalūksnes un Malienas pagastu 

pārvalžu vadītāju. Atbilstoši likuma “Par interešu novēršanu valsts amatpersonu darbībā, 

turpmāk – Likums, 4. panta pirmās daļas 14. punktam : “Valsts amatpersonas ir:  14) 

pašvaldības ... pagasta vai pilsētas pārvaldes vadītājs novada pašvaldībā ...”.  

2. Saskaņā ar Likumu, interešu konflikts ir situācija, kurā amatpersonai, pildot valsts 

amatpersonas amata pienākumus, jāpieņem lēmums vai jāpiedalās lēmuma pieņemšanā, vai 

jāveic citas ar valsts amatpersonas amatu saistītās darbības, kas ietekmē vai var ietekmēt 

šīs valsts amatpersonas, tās radinieku vai darījumu partneru personiskās vai mantiskās 

intereses. 

3. Likuma 6. pants nosaka, ka valsts amatpersonai ir atļauts savienot valsts amatpersonas 

amatu ar citu amatu, uzņēmuma līguma vai pilnvarojuma izpildi, ja šajā likumā vai citā 

normatīvajā aktā nav paredzēti valsts amatpersonas amata savienošanas ierobežojumi. 

Turklāt, ja Likumā nav noteikti stingrāki ierobežojumi, valsts amatpersonai ir atļauts 

savienot savu valsts amatpersonas amatu ne vairāk kā ar diviem citiem algotiem vai citādi 

atlīdzināmiem amatiem citās valsts vai pašvaldību institūcijās. Amatu savienošana 

pieļaujama, ja tā nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām 

ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai. 

4. Speciālie amata savienošanas ierobežojumi pašvaldības pilsētas vai pagasta pārvaldes 

vadītājam, kā valsts amatpersonai, ir noteikti Likuma 7. panta piektās daļas 4. punktā, kur 

norādīts, ka minētā amatpersona var savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu 

publiskas personas institūcijā, ja to savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta tās 

valsts amatpersonas vai koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu 

iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā. 
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5. Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas ievaddaļai, dome var izskatīt 

jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var iecelt amatā 

un atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus ... (21. panta pirmās daļas 9. punkts). 

Līdz ar to secināms, ka Alūksnes novada pašvaldības dome ir institūcija, kas saskaņā ar 

Likuma 7. panta piektās daļas 4. punktu ir kompetenta sniegt atļauju I. CINGLEREI savienot 

valsts amatpersonas amatu ar citu amatu Alūksnes novada pašvaldībā.  

6. Ņemot vērā šī lēmuma sagatavošanas laikā konstatētos faktiskos apstākļus un izvērtējot 

Alūksnes novada pašvaldības Jaunalūksnes un Malienas pagastu pārvaldes vadītāja amatu 

un Alūksnes novada 309. vēlēšanu iecirkņa komisijas priekšsēdētāja 2018. gada 13. Saeimas 

vēlēšanās amata pienākumus, kā arī saņemot I.CINGLERES apliecinājumu par to, ka, veicot 

valsts amatpersonas amata pienākumus, viņa nepiedalīsies lēmumu pieņemšanā, kā arī 

neveiks citas, ar valsts amatpersonas amatu saistītas, darbības, kas ietekmētu vai varētu 

ietekmēt viņas, radinieku vai darījuma partneru personiskās un mantiskās intereses, un, ka 

amatu savienošana nav pretrunā ar ētikas normām un nekaitēs viņas Alūksnes novada 

pašvaldības Jaunalūksnes un Malienas  pagastu pārvaldes vadītājas amata, kā arī Alūksnes 

novada 309. vēlēšanu iecirkņa komisijas priekšsēdētājas amata pienākumu pildīšanai 2018. 

gada 13. Saeimas vēlēšanās, ievērojot likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts 

amatpersonu darbībā” 2. pantā noteikto mērķi un pamatojoties uz šī Likuma 7. panta piektās 

daļas 4. punktu, 8.1 panta piektās daļas 1. un 2. punktu un septīto daļu, Administratīvā 

procesa likuma 67. pantu, likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu,      

   

atļaut Intai CINGLEREI (personas kods [..]) savienot Alūksnes novada pašvaldības 

Jaunalūksnes un Malienas pagastu pārvalžu vadītājas amatu ar Alūksnes novada 309. 

vēlēšanu iecirkņa komisijas priekšsēdētājas amatu 2018. gada 13. Saeimas vēlēšanās. 

 

 Amatpersona nevar paļauties uz to, ka šī atļauja vienmēr būs spēkā. Atbilstoši Likuma 

8.1panta sestajai daļai un Administratīvā procesa likuma 68. panta pirmajai daļai, šis lēmums 

izdots ar atcelšanas atrunu. Amatpersonai savas kompetences ietvaros ir pienākums rakstiski 

informēt Alūksnes novada pašvaldību, ja mainījušies tiesiskie vai faktiskie apstākļi, kas ir 

pamatā šī lēmuma izdošanai un varētu nepieļaut turpmāku amatu savienošanu. 

Atbilstoši Likuma vispārīgajam regulējumam amatpersona pati ir atbildīga par interešu 

konflikta nepieļaušanu un valsts amatpersonas ētikas normu ievērošanu, tāpēc, neraugoties uz 

kompetentās institūcijas doto atļauju savienot amatus, amatpersonai ir pienākums jebkurā brīdī 

izvērtēt interešu konflikta iespējamību un rīcības atbilstību amatpersonas ētikas normām, ja, 

savienojot Alūksnes novada pašvaldības Jaunalūksnes un Malienas pagastu pārvalžu vadītājas 

amata pildīšanu un Alūksnes novada 309. vēlēšanu iecirkņa komisijas priekšsēdētājas amatu 

2018. gada 13. Saeimas vēlēšanās, pastāv iespēja, ka amatpersona var nonākt interešu 

konflikta situācijā. 
 

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76. panta otro daļu, šo administratīvo aktu var 

pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV-4201) 

viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
 

Domes priekšsēdētājs                      A.DUKULIS 
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(lēmuma nepublicējamā daļa: personas kods) 
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E-PASTS: dome@aluksne.lv 
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2018. gada 27. septembrī                                              sēdes protokols Nr. 12, 13. p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.336 

 

Par atļauju Ingūnai DOVGĀNEI savienot amatus 

 

Izskatījusi Ingūnas DOVGĀNES 13.09.2018. iesniegumu (saņemts Alūksnes novada 

pašvaldībā 14.09.2018. un reģistrēts ar Nr. ANP/1-42/18/3554), kurā viņa lūdz atļauju savienot 

valsts amatpersonas – Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādes “Pienenīte” vadītāja amatu ar 

Alūksnes novada 295. vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa amatu 2018. gada 13. Saeimas 

vēlēšanās, Alūksnes novada dome konstatē: 
 

1. Saskaņā ar Alūksnes pilsētas domes 2018. gada 26. jūlija lēmumu Nr. 254 “Par Alūksnes 

pirmsskolas izglītības iestādes “Pienenīte” vadītāju”, (sēdes protokols Nr. 9, 3. punkts), 

Ingūna DOVGĀNE tika iecelta un strādā par Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādes 

“Pienenīte” vadītāju. Atbilstoši likuma “Par interešu novēršanu valsts amatpersonu darbībā, 

turpmāk – Likums, 4. panta pirmās daļas 14. punktam: “Valsts amatpersonas ir:  16) 

publiskas personas iestādes vadītājs un viņa vietnieks.”.  

2. Saskaņā ar Likumu, interešu konflikts ir situācija, kurā amatpersonai, pildot valsts 

amatpersonas amata pienākumus, jāpieņem lēmums vai jāpiedalās lēmuma pieņemšanā, vai 

jāveic citas ar valsts amatpersonas amatu saistītās darbības, kas ietekmē vai var ietekmēt 

šīs valsts amatpersonas, tās radinieku vai darījumu partneru personiskās vai mantiskās 

intereses. 

3. Likuma 6. pants nosaka, ka valsts amatpersonai ir atļauts savienot valsts amatpersonas 

amatu ar citu amatu, uzņēmuma līguma vai pilnvarojuma izpildi, ja šajā likumā vai citā 

normatīvajā aktā nav paredzēti valsts amatpersonas amata savienošanas ierobežojumi. 

Turklāt, ja Likumā nav noteikti stingrāki ierobežojumi, valsts amatpersonai ir atļauts 

savienot savu valsts amatpersonas amatu ne vairāk kā ar diviem citiem algotiem vai citādi 

atlīdzināmiem amatiem citās valsts vai pašvaldību institūcijās. Amatu savienošana 

pieļaujama, ja tā nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām 

ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai. 

4. Speciālie amata savienošanas ierobežojumi pašvaldības iestādes vadītājam, kā valsts 

amatpersonai, ir noteikti Likuma 7. panta piektās daļas 4. punktā, kur norādīts, ka minētā 

amatpersona var savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu publiskas personas 

institūcijā, ja to savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta tās valsts amatpersonas 

vai koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu iecēlusi, ievēlējusi vai 

apstiprinājusi amatā. 
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5. Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas ievaddaļai, dome var izskatīt 

jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var iecelt amatā 

un atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus ... (21. panta pirmās daļas 9. punkts). 

Līdz ar to secināms, ka Alūksnes novada dome ir institūcija, kas saskaņā ar Likuma 7. panta 

piektās daļas 4. punktu ir kompetenta sniegt atļauju I.DOVGĀNEI savienot valsts 

amatpersonas amatu ar citu amatu Alūksnes novada pašvaldībā.  

6. Ņemot vērā šī lēmuma sagatavošanas laikā konstatētos faktiskos apstākļus un izvērtējot 

Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādes “Pienenīte” vadītāja amatu un Alūksnes novada 

295. vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa 2018. gada 13. Saeimas vēlēšanās amata 

pienākumus, kā arī saņemot I.DOVGĀNES apliecinājumu par to, ka, veicot valsts 

amatpersonas amata pienākumus, viņa nepiedalīsies lēmumu pieņemšanā, kā arī neveiks 

citas, ar valsts amatpersonas amatu saistītas darbības, kas ietekmētu vai varētu ietekmēt 

viņas, radinieku, vai darījuma partneru personiskās un mantiskās intereses un, ka amatu 

savienošana nav pretrunā ar ētikas normām un nekaitēs viņas Alūksnes pirmsskolas 

izglītības iestādes “Pienenīte” vadītājas amata, kā arī Alūksnes novada 295. vēlēšanu 

iecirkņa komisijas locekles, amata pienākumu pildīšanai 2018. gada 13. Saeimas vēlēšanās, 

ievērojot likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 2. pantā 

noteikto mērķi un pamatojoties uz šī Likuma 7. panta piektās daļas 4. punktu, 8.1 panta 

piektās daļas 1. un 2. punktu un septīto daļu, Administratīvā procesa likuma 67. pantu, 

likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu,      

   

atļaut Ingūnai DOVGĀNEI (personas kods [..]) savienot Alūksnes pirmsskolas 

izglītības iestādes “Pienenīte” vadītājas amatu ar Alūksnes novada 295. vēlēšanu iecirkņa 

komisijas locekles amatu 2018. gada 13. Saeimas vēlēšanās. 

 

 Amatpersona nevar paļauties uz to, ka šī atļauja vienmēr būs spēkā. Atbilstoši Likuma 

8.1panta sestajai daļai un Administratīvā procesa likuma 68. panta pirmajai daļai, šis lēmums 

izdots ar atcelšanas atrunu. Amatpersonai savas kompetences ietvaros ir pienākums rakstiski 

informēt Alūksnes novada pašvaldību, ja mainījušies tiesiskie vai faktiskie apstākļi, kas ir 

pamatā šī lēmuma izdošanai un varētu nepieļaut turpmāku amatu savienošanu. 

Atbilstoši Likuma vispārīgajam regulējumam amatpersona pati ir atbildīga par interešu 

konflikta nepieļaušanu un valsts amatpersonas ētikas normu ievērošanu, tāpēc, neraugoties uz 

kompetentās institūcijas doto atļauju savienot amatus, amatpersonai ir pienākums jebkurā brīdī 

izvērtēt interešu konflikta iespējamību un rīcības atbilstību amatpersonas ētikas normām, ja, 

savienojot Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādes “Pienenīte” vadītājas amata pildīšanu un 

Alūksnes novada 295. vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa amatu 2018. gada 13. Saeimas 

vēlēšanās, pastāv iespēja, ka amatpersona var nonākt interešu konflikta situācijā. 
 

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76. panta otro daļu, šo administratīvo aktu var 

pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV-4201) 

viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
 

 

Domes priekšsēdētājs                           A.DUKULIS 
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(lēmuma nepublicējamā daļa: personas kods) 
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Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods  90000018622 

DĀRZA IELĀ 11, ALŪKSNĒ, ALŪKSNES NOVADĀ, LV – 4301, TĀLRUNIS 64381496, FAKSS 64381150, 

E-PASTS: dome@aluksne.lv 

A/S „SEB banka”, KODS  UNLALV2X, KONTS Nr.LV58UNLA0025004130335  

Alūksnē 

2018. gada 27. septembrī                                              sēdes protokols Nr. 12, 14. p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.337 

 

Par atļauju Ivetai PRIEDEI savienot amatus 

 

Izskatījusi Ivetas PRIEDES 20.09.2018. iesniegumu (saņemts Alūksnes novada 

pašvaldībā 20.09.2018. un reģistrēts ar Nr. ANP/1-33/18/3627), kurā viņa lūdz atļauju savienot 

valsts amatpersonas – Alūksnes novada pašvaldības Mālupes un Liepnas pagastu pārvalžu 

vadītāja amatu ar Alūksnes novada 310. vēlēšanu iecirkņa komisijas sekretāra amatu 

2018. gada 13. Saeimas vēlēšanās, Alūksnes novada dome konstatē: 
 

1. Saskaņā ar Alūksnes novada domes 2010. gada 18. marta lēmumu Nr. 179 “Par 

Alūksnes novada pašvaldības pagastu pārvalžu vadītāju apstiprināšanu” (sēdes 

protokols Nr. 6, 79.punkts), Iveta PRIEDE ir iecelta un strādā par Mālupes un Liepnas 

pagastu pārvalžu vadītāju. Atbilstoši likuma “Par interešu novēršanu valsts 

amatpersonu darbībā, turpmāk – Likums, 4. panta pirmās daļas 14. punktam : “Valsts 

amatpersonas ir:  14) pašvaldības ... pagasta vai pilsētas pārvaldes vadītājs novada 

pašvaldībā ...”.  

2. Saskaņā ar Likumu, interešu konflikts ir situācija, kurā amatpersonai, pildot valsts 

amatpersonas amata pienākumus, jāpieņem lēmums vai jāpiedalās lēmuma 

pieņemšanā, vai jāveic citas ar valsts amatpersonas amatu saistītās darbības, kas 

ietekmē vai var ietekmēt šīs valsts amatpersonas, tās radinieku vai darījumu partneru 

personiskās vai mantiskās intereses. 

3. Likuma 6. pants nosaka, ka valsts amatpersonai ir atļauts savienot valsts 

amatpersonas amatu ar citu amatu, uzņēmuma līguma vai pilnvarojuma izpildi, ja šajā 

likumā vai citā normatīvajā aktā nav paredzēti valsts amatpersonas amata 

savienošanas ierobežojumi. Turklāt, ja Likumā nav noteikti stingrāki ierobežojumi, 

valsts amatpersonai ir atļauts savienot savu valsts amatpersonas amatu ne vairāk kā 

ar diviem citiem algotiem vai citādi atlīdzināmiem amatiem citās valsts vai pašvaldību 

institūcijās. Amatu savienošana pieļaujama, ja tā nerada interešu konfliktu, nav 

pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitē valsts 

amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai. 

4. Speciālie amata savienošanas ierobežojumi pašvaldības pilsētas vai pagasta pārvaldes 

vadītājam, kā valsts amatpersonai, ir noteikti Likuma 7. panta piektās daļas 4. punktā, 

kur norādīts, ka minētā amatpersona var savienot valsts amatpersonas amatu ar citu 

amatu publiskas personas institūcijā, ja to savienošana nerada interešu konfliktu un 
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ir saņemta tās valsts amatpersonas vai koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja, kura 

attiecīgo personu iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā. 

5. Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas ievaddaļai, dome var 

izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome 

var iecelt amatā un atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus ... (21. panta 

pirmās daļas 9. punkts). Līdz ar to secināms, ka Alūksnes novada pašvaldības dome ir 

institūcija, kas saskaņā ar Likuma 7. panta piektās daļas 4. punktu ir kompetenta sniegt 

atļauju I. PRIEDEI savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu Alūksnes novada 

pašvaldībā.  

6. Ņemot vērā šī lēmuma sagatavošanas laikā konstatētos faktiskos apstākļus un 

izvērtējot Alūksnes novada pašvaldības Mālupes un Liepnas pagastu pārvaldes 

vadītāja amatu un Alūksnes novada 310. vēlēšanu iecirkņa komisijas sekretāra amata 

pienākumus 2018. gada 13. Saeimas vēlēšanās, kā arī saņemot I.PRIEDES 

apliecinājumu par to, ka, veicot valsts amatpersonas amata pienākumus, viņa 

nepiedalīsies lēmumu pieņemšanā, kā arī neveiks citas, ar valsts amatpersonas amatu 

saistītas, darbības, kas ietekmētu vai varētu ietekmēt viņas, radinieku vai darījuma 

partneru personiskās un mantiskās intereses, un, ka amatu savienošana nav pretrunā ar 

ētikas normām un nekaitēs viņas Alūksnes novada pašvaldības Mālupes un Liepnas 

pagastu pārvaldes vadītājas amata, kā arī Alūksnes novada 310. vēlēšanu iecirkņa 

komisijas sekretāres amata pienākumu pildīšanai 2018. gada 13. Saeimas vēlēšanās, 

ievērojot likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 2. 

pantā noteikto mērķi un pamatojoties uz šī Likuma 7. panta piektās daļas 4. punktu, 

8.1 panta piektās daļas 1. un 2. punktu un septīto daļu, Administratīvā procesa likuma 

67. pantu, likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu,      

   

atļaut Ivetai PRIEDEI (personas kods [..]) savienot Alūksnes novada pašvaldības 

Mālupes un Liepnas pagastu pārvalžu vadītājas amatu ar Alūksnes novada 310. vēlēšanu 

iecirkņa komisijas sekretāres amatu 2018. gada 13. Saeimas vēlēšanās. 

 

 Amatpersona nevar paļauties uz to, ka šī atļauja vienmēr būs spēkā. Atbilstoši Likuma 

8.1panta sestajai daļai un Administratīvā procesa likuma 68. panta pirmajai daļai, šis lēmums 

izdots ar atcelšanas atrunu. Amatpersonai savas kompetences ietvaros ir pienākums rakstiski 

informēt Alūksnes novada pašvaldību, ja mainījušies tiesiskie vai faktiskie apstākļi, kas ir 

pamatā šī lēmuma izdošanai un varētu nepieļaut turpmāku amatu savienošanu. 

Atbilstoši Likuma vispārīgajam regulējumam amatpersona pati ir atbildīga par interešu 

konflikta nepieļaušanu un valsts amatpersonas ētikas normu ievērošanu, tāpēc, neraugoties uz 

kompetentās institūcijas doto atļauju savienot amatus, amatpersonai ir pienākums jebkurā brīdī 

izvērtēt interešu konflikta iespējamību un rīcības atbilstību amatpersonas ētikas normām, ja, 

savienojot Alūksnes novada pašvaldības Mālupes un Liepnas pagastu pārvalžu vadītājas amata 

pildīšanu un Alūksnes novada 310. vēlēšanu iecirkņa komisijas sekretāres amatu 2018. gada 

13. Saeimas vēlēšanās, pastāv iespēja, ka amatpersona var nonākt interešu konflikta situācijā. 
 

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76. panta otro daļu, šo administratīvo aktu var 

pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV-4201) 

viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                           A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.338 

 

Par saistošo noteikumu Nr. 13/2018 „Par Alūksnes novada pašvaldības nodevām” 

izdošanu 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 15. punktu, 43. panta 

pirmās daļas 13. punktu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12. panta pirmās daļas 1., 2., 4., 

5., 7., 8., 9., 10. punktu, Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumu Nr. 480 „Noteikumi 

par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas” 6., 7., 9., 10., 12., 13., 15., 

16.1  punktu, 

 

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 13/2018 „Par Alūksnes novada pašvaldības 

nodevām” un to paskaidrojuma rakstu. 

 

Domes priekšsēdētājs                           A.DUKULIS 
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http://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2018/02.10/Saistosie_noteikumi_nodevas.docx
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LATVIJAS REPUBLIKA 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods  90000018622 

DĀRZA IELĀ 11, ALŪKSNĒ, ALŪKSNES NOVADĀ, LV – 4301, TĀLRUNIS 64381496, FAKSS 64381150, 

E-PASTS: dome@aluksne.lv 

A/S „SEB banka”, KODS  UNLALV2X, KONTS Nr.LV58UNLA0025004130335  

Alūksnē 

2018. gada 27. septembrī                                              sēdes protokols Nr. 12, 16. p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.339 

 

Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2015. gada 29. oktobra lēmumā Nr. 351 “Par 

maksas pakalpojumiem Alūksnes novada tautas/ kultūras/ saieta namiem”   

 

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

g) apakšpunktu,  
         

1. Izdarīt Alūksnes novada domes 2015. gada 29. oktobra lēmumā Nr. 351 “Par maksas 

pakalpojumiem Alūksnes novada tautas/ kultūras/ saieta namiem” šādus grozījumus: 

papildināt pielikumu Nr. 11 “Pededzes tautas nama organizēto pasākumu ieejas maksu 

cenrādis” ar 5. – 9. punktu šādā redakcijā:  
 

N.p.

k. 

Organizētā pasākuma nosaukums Ieejas maksa vienam 

apmeklētājam / 

sarīkojumam (EUR) 

PVN 

 

5. Ieejas biļete tradīciju pamatekspozīcijā   

5.1. Pieaugušajam 1,50 nepiemēro 

5.2. Skolēnam, studentam, pensionāram 1,00 nepiemēro 

6. Tematiska pasākuma - lellīšu tīšana -

apmeklējums 

1,50 nepiemēro 

7. Speciālais piedāvājums kāzām  1,50 nepiemēro 

8. Vecpuišu/vecmeitu ballīte  1,50 nepiemēro 

9. Fotografēšanās tradicionālajos 

kostīmos 

1,00 nepiemēro 

 

2. Lēmums stājas spēkā 2018. gada 1. oktobrī. 

 

Domes priekšsēdētājs                      A.DUKULIS 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods  90000018622 

DĀRZA IELĀ 11, ALŪKSNĒ, ALŪKSNES NOVADĀ, LV – 4301, TĀLRUNIS 64381496, FAKSS 64381150, 

E-PASTS: dome@aluksne.lv 

A/S „SEB banka”, KODS  UNLALV2X, KONTS Nr.LV58UNLA0025004130335  

Alūksnē 

2018. gada 27. septembrī                                              sēdes protokols Nr. 12, 17. p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.340 
 

Par grozījumiem Alūksnes novada domes lēmumā Nr. 424 “Par Alūksnes muzeja 

maksas pakalpojumiem 

 

Ņemot vērā Maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodiku un izcenojumu 

apstiprināšanas kārtību, kas apstiprināta ar Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektora 

22.05.2017. rīkojumu Nr. ANP/1-6/17/167, 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punkta g) 

apakšpunktu, Muzeju likuma 10. panta pirmās daļas 2. punktu, Pievienotās vērtības nodokļa 

likuma 52. panta pirmās daļas 17. punkta d) apakšpunktu,   

1. Izdarīt grozījumus Alūksnes novada domes 2013. gada 26. septembra lēmuma  Nr. 424 

„Par Alūksnes muzeja maksas pakalpojumiem” (sēdes protokols Nr. 17, 28. punkts) 

pielikumā “Alūksnes muzeja maksas pakalpojumu cenrādis”: 

1.1. izteikt 1., 2. un 3. punktu šādā redakcijā: 

 

N.p.k. 

 

Pakalpojuma veids 

Maksa bez PVN (EUR)  

Pievienotās 

vērtības 

nodoklis 

 

Pieaugušajam 

Skolēnam 

studentam, 

pensionāram 

1. Ieejas maksa muzeja izstāžu un ekspozīciju zālēs ( vienai personai) 

1.1. Pastāvīgo ekspozīciju viens 

apmeklējums 

2,50 1,00 nepiemēro 

1.2. Mainīgo izstāžu viens 

apmeklējums 

1,50 1,50 nepiemēro 

1.3. Speciālās/tematiskās izstādes, 

komercizstādes viens 

apmeklējums 

 

maksas pakalpojuma aprēķinu 

veic katrai izstādei atsevišķi, 

ko apstiprina dome 

nepiemēro 

1.3.1. Tematiskās izstādes “No trimdas 

Latvijā - Austras Lindes 120 

tautu meitu miniatūras” viens 

apmeklējums 

2,00 2,00 nepiemēro 

alu
ks

ne
.lv



1.4. Pastāvīgo ekspozīciju viens 

apmeklējums ģimenei - 1 vai 2 

vecāki, līdz 7 bērniem līdz 18 

gadu vecumam 

 

1,00 

 

 

nepiemēro 

1.5. Izstāžu atklāšana, Starptautiskā 

Muzeju nakts 

 

bezmaksas 

1.6. Uzrādot attiecīgu dokumentu 

1.6.1. Bērnam līdz 6 gadu 

vecumam (ieskaitot); 

1.6.2. bārenim vai bez vecāku 

gādības palikušam bērnam; 

1.6.3. bērnu ilgstošās sociālās 

aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas institūcijas 

audzēknim; 

1.6.4. personai ar 1. grupas 

invaliditāti un viņa pavadītājiem 

(maksimālais skaits 2); 

1.6.5. personai ar 2. vai 

3. grupas invaliditāti; 

1.6.6. bērnam ar invaliditāti un 

viņa pavadītājiem (maksimālais 

skaits 2); 

1.6.7. grupas (ne mazāk par 10 

apmeklētājiem) vadītājiem vai 

pedagogiem (maksimālais 

skaists 2);  

1.6.8. politiski represētai 

personai; 

1.6.9. Alūksnes novada 

pašvaldības viesu delegācijai; 

1.6.10. Akreditēta Latvijas 

muzeja darbiniekam; 

1.6.11. ICOM (Starptautiskās 

muzeju padomes) biedram. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bezmaksas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ekskursiju vadīšana muzeja speciālista pavadībā Alūksnes muzejā vai Alūksnes 

muižas parkā 

2.1. Alūksnes muzejā vai Alūksnes 

muižas parkā (līdz 2 stundām)  

25,00 15,00 nepiemēro 

3. Muzejpedagoģiskās nodarbības, lekcijas vai tematiskie pasākumi  

3.1. Muzejpedagoģiskās nodarbības, 

lekcijas vai tematiska pasākuma 

viens apmeklējums 

2,50 1,00 nepiemēro 

3.2. Latvijas valsts svētkiem veltīti 

pasākumi, 

Alūksnes pilsētas svētkiem 

veltīti pasākumi 

 

bezmaksas 

3.3. Uzrādot attiecīgu dokumentu 

3.3.1. Bērnam līdz 6 gadu 

vecumam (ieskaitot); 
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3.3.2. bārenim vai bez vecāku 

gādības palikušam bērnam; 

3.3.3. bērnu ilgstošās sociālās 

aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas institūcijas 

audzēknim; 

3.3.4. personai ar 1.grupas 

invaliditāti un viņa pavadītājiem 

(maksimālais skaits 2); 

3.3.5. personai ar 2. vai 

3. grupas invaliditāti; 

3.3.6. bērnam ar invaliditāti un 

viņa pavadītājiem (maksimālais 

skaits 2); 

3.3.7. grupas (ne mazāk par 10 

apmeklētājiem) vadītājiem vai 

pedagogiem (maksimālais 

skaists 2);  

3.3.8. politiski represētai 

personai; 

3.3.9. Alūksnes novada 

pašvaldības viesu delegācijai; 

3.3.10. Akreditēta Latvijas 

muzeja darbiniekam; 

3.3.11. ICOM (Starptautiskās 

muzeju padomes) biedram. 

 

 

 

 

 

bezmaksas 

 

1.2. izteikt 4.9.5. apakšpunktu šādā redakcijā: 

4. Maksa par muzeja krājuma un pētniecisko materiālu izmantošanu 

4.9.5. Latvijā akreditētiem muzejiem 

un Alūksnes novada vēstures 

krātuvēm un centriem  

bezmaksas 

 

1.3. svītrot 4.10. punktu. 

 

1.4. svītrot 5.punktu. 

 

1.5. papildināt ar 7. punktu šādā redakcijā: 

7. Muzeja reprezentācijas priekšmetu un suvenīru realizācija 

 Pakalpojuma veids mērvienība Cena PVN 

7.1. Suvenīru tirdzniecība 1 gab. uzcenojums 30% 

no iegādes cenas 

piemēro 

 

2. Lēmums stājas spēkā 2018. gada 1. oktobrī. 

 

 

Domes priekšsēdētājs        A.DUKULIS 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods  90000018622 

DĀRZA IELĀ 11, ALŪKSNĒ, ALŪKSNES NOVADĀ, LV – 4301, TĀLRUNIS 64381496, FAKSS 64381150, 

E-PASTS: dome@aluksne.lv 

A/S „SEB banka”, KODS  UNLALV2X, KONTS Nr.LV58UNLA0025004130335  

Alūksnē 

2018. gada 27. septembrī                                              sēdes protokols Nr. 12, 18. p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.341 

 

Par grozījumiem Alūksnes novada domes 23.08.2018. lēmumā Nr. 305 “Par ēdināšanas 

pakalpojuma maksu Alsviķu pirmsskolas izglītības iestādē “Saulīte”” 

 

Izskatot Alsviķu pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” 12.09.2018. iesniegumu 

Nr. APIIS/1-6/18/20 “Par grozījumiem lēmumā Nr. 305 “Par ēdināšanas pakalpojuma maksu 

Alsviķu pirmsskolas izglītības iestādē “Saulīte”””, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 

12.09.2018. ar Nr. ANP/1-42/18/3513, 

ņemot vērā Ministru kabineta 13.03.2012. noteikumu Nr. 172 “Noteikumi par uztura 

normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju 

klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem” 1. pielikuma 3. punktu, 

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

apakšpunktu, Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52. panta pirmās daļas 12. punktu, Ministru 

kabineta 03.01.2013. noteikumu Nr. 17 “Pievienotās vērtības nodokļa likuma normu 

piemērošanas kārtība un atsevišķas prasības pievienotās vērtības nodokļa maksāšanai un 

administrēšanai” 30. punktu,  

 

1. Izdarīt grozījumus Alūksnes novada domes 23.08.2018. lēmumā Nr. 305 “Par 

ēdināšanas pakalpojuma maksu Alsviķu pirmsskolas izglītības iestādē “Saulīte””: 

1.1.  Lēmuma 1.1. punktā vārdu “trim” aizstāt ar vārdu “diviem”, 

1.2.  Lēmuma 1.2. punktā vārdu “četriem” aizstāt ar vārdu “trīs”. 

 

2. Lēmumu piemērot no 2018. gada 1. septembra. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                          A.DUKULIS 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods  90000018622 

DĀRZA IELĀ 11, ALŪKSNĒ, ALŪKSNES NOVADĀ, LV – 4301, TĀLRUNIS 64381496, FAKSS 64381150, 

E-PASTS: dome@aluksne.lv 

A/S „SEB banka”, KODS  UNLALV2X, KONTS Nr.LV58UNLA0025004130335  

Alūksnē 

2018. gada 27. septembrī                                              sēdes protokols Nr. 12, 19. p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.342 

 

Par grozījumiem Alūksnes novada domes 23.08.2018. lēmumā Nr.303 “Par ēdināšanas 

pakalpojuma maksu Malienas pirmsskolas izglītības iestādē “Mazputniņš”” 

 

Ņemot vērā Ministru kabineta 13.03.2012. noteikumu Nr. 172 “Noteikumi par uztura 

normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju 

klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem” 1. pielikuma 3. punktu, 

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

apakšpunktu, Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52. panta pirmās daļas 12. punktu, Ministru 

kabineta 03.01.2013. noteikumu Nr. 17 “Pievienotās vērtības nodokļa likuma normu 

piemērošanas kārtība un atsevišķas prasības pievienotās vērtības nodokļa maksāšanai un 

administrēšanai” 30. punktu,  

 

1. Izdarīt grozījumus Alūksnes novada domes 23.08.2018. lēmumā Nr.303 “Par 

ēdināšanas pakalpojuma maksu Malienas pirmsskolas izglītības iestādē 

“Mazputniņš””: 

1.1.  Lēmuma 1.1. punktā vārdu “trim” aizstāt ar vārdu “diviem”, 

1.2.  Lēmuma 1.2. punktā vārdu “četriem” aizstāt ar vārdu “trīs”. 

 

2. Lēmumu piemērot no 2018. gada 1. septembra. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                          A.DUKULIS 
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Satur ierobežotas pieejamības informāciju - personas kodu 

 

 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods  90000018622 

DĀRZA IELĀ 11, ALŪKSNĒ, ALŪKSNES NOVADĀ, LV – 4301, TĀLRUNIS 64381496, FAKSS 64381150, 

E-PASTS: dome@aluksne.lv 

A/S „SEB banka”, KODS  UNLALV2X, KONTS Nr.LV58UNLA0025004130335  

Alūksnē 

2018. gada 27. septembrī                                              sēdes protokols Nr. 12, 20. p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.343 

 

Par pašvaldības stipendijas  piešķiršanu M.ZIŅĢEI 

 

 Ņemot vērā Martas ZIŅĢES 2018. gada 6. septembra iesniegumu, kas reģistrēts 

Alūksnes novada pašvaldības Izglītības pārvaldē ar Nr. IZP/01-19/18/142, Alūksnes novada 

domes 2017. gada 28. septembra lēmuma Nr. 363 ,,Par Alūksnes novada pašvaldības 

stipendijām” (sēdes protokols Nr. 14, 31. p.) 1. punktu, pamatojoties uz Alūksnes novada domes 

28.01.2016. saistošo noteikumu Nr. 4/2016 ,,Par pašvaldības stipendiju piešķiršanu speciālistu 

piesaistei Alūksnes novadā” 4.4. un 16. punktu un Alūksnes novada pašvaldības stipendiju 

piešķiršanas komisijas 2018. gada 6. septembra lēmumu, protokols Nr. 1,   

 

1. Piešķirt Alūksnes novada pašvaldības stipendiju  rezidentei Martai ZIŅĢEI, personas 

kods [..], 100% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēnešalgas 2018./2019. mācību 

gadā uz 11 (vienpadsmit) mēnešiem, izņemot kalendārā gada augustu. 

 

2. Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektoram nodrošināt līguma slēgšanu. 

 

Domes priekšsēdētājs                          A.DUKULIS 
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Satur ierobežotas pieejamības informāciju - personas kodu 

 

 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods  90000018622 

DĀRZA IELĀ 11, ALŪKSNĒ, ALŪKSNES NOVADĀ, LV – 4301, TĀLRUNIS 64381496, FAKSS 64381150, 
E-PASTS: dome@aluksne.lv 

A/S „SEB banka”, KODS  UNLALV2X, KONTS Nr.LV58UNLA0025004130335  

Alūksnē 

2018. gada 27. septembrī                                              sēdes protokols Nr. 12, 21. p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.344 

 

Par pašvaldības stipendijas  piešķiršanu J.UMUREI 

 

 Ņemot vērā Jolantas UMURES 2018. gada 6. septembra iesniegumu, kas reģistrēts 

Alūksnes novada pašvaldības Izglītības pārvaldē ar Nr. IZP/01-19/18/141, Alūksnes novada 

domes 2016. gada 28. aprīļa lēmuma Nr. 145 ,,Par Alūksnes novada pašvaldības stipendijām” 

(sēdes protokols Nr. 8, 18. p.) 1.1.1. punktu, pamatojoties uz Alūksnes novada domes 

2016. gada 28. janvāra saistošo noteikumu Nr. 4/2016 ,,Par pašvaldības stipendiju piešķiršanu 

speciālistu piesaistei Alūksnes novadā” 4.4. un 16. punktu un Alūksnes novada pašvaldības 

stipendiju piešķiršanas komisijas 2018. gada 6. septembra lēmumu, protokols Nr. 1,   

 

1. Piešķirt Alūksnes novada pašvaldības stipendiju  rezidentei Jolantai UMUREI, personas 

kods [..], 100% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēnešalgas mēnesī 2018./2019. 

mācību gadā uz 11 (vienpadsmit) mēnešiem, izņemot kalendārā gada augustu. 

 

2. Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektoram nodrošināt līguma slēgšanu. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                          A.DUKULIS 
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Satur ierobežotas pieejamības informāciju - personas kodu 

 

 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods  90000018622 

DĀRZA IELĀ 11, ALŪKSNĒ, ALŪKSNES NOVADĀ, LV – 4301, TĀLRUNIS 64381496, FAKSS 64381150, 
E-PASTS: dome@aluksne.lv 

A/S „SEB banka”, KODS  UNLALV2X, KONTS Nr.LV58UNLA0025004130335  

Alūksnē 

2018. gada 27. septembrī                                              sēdes protokols Nr. 12, 22. p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.345 

 

Par pašvaldības stipendijas  piešķiršanu B.KOŠEVAREI 

 

 Ņemot vērā Baibas KOŠEVARES 2018. gada 6. septembra iesniegumu, kas reģistrēts 

Alūksnes novada pašvaldības Izglītības pārvaldē ar Nr. IZP/01-19/18/140, Alūksnes novada 

domes 2016. gada 28. aprīļa lēmuma Nr. 145 ,,Par Alūksnes novada pašvaldības stipendijām” 

(sēdes protokols Nr.8, 18.p.) 1.1.4.punktu, pamatojoties uz  Alūksnes novada domes 2016.gada 

28.janvāra saistošo noteikumu Nr.4/2016 ,,Par pašvaldības stipendiju piešķiršanu speciālistu 

piesaistei Alūksnes novadā” 4.4. un 16.punktu un Alūksnes novada pašvaldības stipendiju 

piešķiršanas komisijas 2018.gada 6.septembra lēmumu, protokols Nr.1,   

 

1. Piešķirt Alūksnes novada pašvaldības stipendiju  rezidentei Baibai KOŠEVAREI, 

personas kods [..], 100% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēnešalgas mēnesī 

2018./2019.mācību gadā uz 11 (vienpadsmit) mēnešiem, izņemot kalendārā  gada 

augustu. 

 

2. Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektoram nodrošināt līguma slēgšanu. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                          A.DUKULIS 
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Satur ierobežotas pieejamības informāciju - personas kodu 

 

 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods  90000018622 

DĀRZA IELĀ 11, ALŪKSNĒ, ALŪKSNES NOVADĀ, LV – 4301, TĀLRUNIS 64381496, FAKSS 64381150, 
E-PASTS: dome@aluksne.lv 

A/S „SEB banka”, KODS  UNLALV2X, KONTS Nr.LV58UNLA0025004130335  

Alūksnē 

2018. gada 27. septembrī                                              sēdes protokols Nr. 12, 23. p. 
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LĒMUMS Nr.346 

     

Par pašvaldības stipendijas  piešķiršanu Z.SVIKLEI 

 

Ņemot vērā Zanes SVIKLES 2018. gada 10. septembra iesniegumu, kas reģistrēts 

Alūksnes novada pašvaldības Izglītības pārvaldē ar Nr. IZP/01-19/18/147, Alūksnes novada 

domes 2016. gada 28. aprīļa lēmuma Nr. 145 ,,Par Alūksnes novada pašvaldības stipendijām” 

(sēdes protokols Nr. 8, 18.p.) 1.1.2. punktu, pamatojoties uz Alūksnes novada domes 

2016. gada 28. janvāra saistošo noteikumu Nr. 4/2016 ,,Par pašvaldības stipendiju piešķiršanu 

speciālistu piesaistei Alūksnes novadā” 4.4. un 16. punktu un Alūksnes novada pašvaldības 

stipendiju piešķiršanas komisijas 2018. gada 10. septembra lēmumu, protokols Nr. 2,   

 

1. Piešķirt Alūksnes novada pašvaldības stipendiju  rezidentei Zanei SVIKLEI, personas 

kods [..], 100% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēnešalgas mēnesī 2018./2019. 

mācību gadā uz 11 (vienpadsmit) mēnešiem, izņemot kalendārā gada augustu. 

2. Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektoram nodrošināt līguma slēgšanu. 

 

Domes priekšsēdētājs                          A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr.347 

 

Par noteikumu Nr. 4/2018 “Kārtība, kādā sadala mērķdotāciju Alūksnes novada 

pašvaldības izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma nodarbināto pedagogu, 

pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts 

sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” apstiprināšanu 

 

 

 Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 6. punktu, 15. panta 

pirmās daļas 4. punktu, 41. panta pirmās daļas 2. punktu, Ministru kabineta 05.07.2016. 

noteikumiem Nr.447 “Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību 

vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējas izglītības iestādēs” un 

Ministru kabineta 05.07.2016. noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”, 

 

1. Apstiprināt noteikumus Nr. 4/2018 “Kārtība, kādā sadala mērķdotāciju Alūksnes 

novada pašvaldības izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma nodarbināto 

pedagogu, pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai 

un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” (pielikumā uz 5 lapām). 

2. Noteikumu izpildes kontroli uzdot Izglītības pārvaldei. 

3. Atzīt par spēku zaudējušu Alūksnes novada domes 25.08.2016. lēmumu Nr. 288 

“Par noteikumu Nr. 3/2016 “Kārtība, kādā sadala mērķdotāciju Alūksnes novada 

pašvaldības izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma nodarbināto pedagogu, 

pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts 

sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām””. 

4. Lēmumu piemērot no 2018. gada 1. septembra. 

 

Domes priekšsēdētājs                          A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr.348 

 

Par noteikumu Nr. 5/2018 “Valsts budžeta mērķdotācijas speciālajām pirmsskolas 

izglītības iestādēm un pirmsskolas izglītības iestāžu speciālajām grupām sadales 

kārtība” apstiprināšanu 

 

 Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 6. punktu, 15. panta 

pirmās daļas 4. punktu, 41. panta pirmās daļas 2. punktu, Ministru kabineta 13.10.2015. 

noteikumiem Nr. 591 “Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un 

speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi”, 

Ministru kabineta 05.07.2016. noteikumiem Nr. 477 ,,Speciālās izglītības iestāžu un vispārējās 

izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu (grupu) finansēšanas kārtība” un Ministru kabineta 

05.07.2016. noteikumiem Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”, 

1. Apstiprināt noteikumus Nr. 5/2018 “Valsts budžeta mērķdotācijas speciālajām 

pirmsskolas izglītības iestādēm un pirmsskolas izglītības iestāžu speciālajām 

grupām sadales kārtība” (pielikumā uz 3 lapām). 

2. Noteikumu izpildes kontroli uzdot Izglītības pārvaldei. 

3. Atzīt par spēku zaudējušu Alūksnes novada domes 25.08.2016. lēmumu Nr. 287 

“Par noteikumu Nr. 2/2016 “Valsts budžeta mērķdotācijas speciālajām pirmsskolas 

izglītības iestādēm, pirmsskolas izglītības iestāžu speciālajām grupām un 

internātpamatskolai sadales kārtība” apstiprināšanu”. 

4. Lēmumu piemērot no 2018. gada 1. septembra. 

 

Domes priekšsēdētājs                          A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr.349 

 

Par valsts budžeta finansējuma sadali  Alūksnes novada vispārējās izglītības iestādēm 

 

 Pamatojoties uz Ministru kabineta 2018. gada 8. augusta rīkojumu Nr. 372 “Par 

finansējuma sadalījumu pašvaldībām piemaksu, prēmiju un naudas balvu izmaksai pašvaldību 

vispārējās izglītības iestāžu pedagogiem”,  

ņemot vērā Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumus Nr. 447 ,,Par valsts 

budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un 

valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs”, Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija 

noteikumus Nr. 445 ,,Pedagogu darba samaksas noteikumi”, 

1. Valsts budžeta finansējumu pašvaldībām piemaksu, prēmiju un naudas balvu izmaksai 

pašvaldību vispārējās izglītības iestāžu (izņemot pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogus) 

pedagogiem 30 831 EUR (trīsdesmit tūkstoši astoņi simti trīsdesmit viens euro) apmērā 

sadala, ņemot vērā šādus nosacījumus un kritērijus: 

1.1. aprēķina finansējumu, kas iezīmēts kā izglītības iestāžu vadītāju prēmēšanas fonds:  

1.1.1. 20% apmērā no uz 2018. gada 1. septembri vispārējās pamatizglītības un 

vispārējās vidējās izglītības iestāžu (turpmāk – izglītības iestādes) vadītāju 

mēneša darba algas likmju, saskaņā ar  Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija  

noteikumu Nr. 445 ,,Pedagogu darba samaksas noteikumi” 3. tabulā noteikto 

zemāko mēneša darba algas likmi, kopsummas ar valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātajām iemaksām (24,09%); 

1.1.2. 1.1.1.punktā aprēķinātam finansējumam analoģisko finansējumu 

proporcionāli 1.2.2. punktā iegūtajam punktu skaitam; 

1.2. starpību starp piešķirto valsts budžeta finansējumu un lēmuma 1.1. punktā aprēķināto 

finansējumu sadala: 

1.2.1. 60% apmērā proporcionāli normēto izglītojamo skaitam izglītības iestādēs 

2018. gada 1. septembrī, piemērojot normatīvajos aktos noteiktos 

koeficientus; 

1.2.2. 40% apmērā izglītības iestādēm proporcionāli iegūtajam punktu skaitam: 

1.2.2.1. par dalību Eiropas Savienības fondu projektos -20 punkti par katru 

projektu, 

1.2.2.2. par dalību pārrobežu projektos (EST-LAT programma) – 10 punkti 

par katru projektu, 
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1.2.2.3. par dalību citos projektos (“ERASMUS+”, Valsts kultūrkapitāla 

fonds u.c.), sadarbību ar izglītības iestādēm ārpus Latvijas – 5 punkti 

par katru aktivitāti, 

1.2.2.4. par dalību izglītojošās programmās (piemēram “Sporto visa klase”) 

- 5 punkti par katru klasi, 

1.2.2.5. par dalību izglītojošās programmās (piemēram “Esi līderis”, “Eko – 

skola” u.c.) – 5 punkti par katru aktivitāti, 

1.2.2.6. par dalību konkursos, sacensībās, olimpiādēs pēc skolas iniciatīvas, 

izņemot Valsts izglītības satura centra organizētās olimpiādes, 

konkursus un skates: 

1.2.2.6.1. ar izglītojamo skaitu līdz 10 dalībniekiem – 1 punkts par 

katru aktivitāti, 

1.2.2.6.2. ar izglītojamo skaitu no 11 līdz 20 dalībniekiem – 2 

punkti, 

1.2.2.6.3. ar izglītojamo skaitu virs 21 dalībnieka – 3.punkti; 

1.2.2.7. par vasaras nometņu organizēšanu – 5 punkti par katru nometni. 

 

2. Izglītības pārvalde nodrošina izglītības iestāžu vērtēšanu atbilstoši lēmuma 1.2.2. punkta 

nosacījumiem. 

 

3. Alūksnes novada pašvaldības Finanšu nodaļa nodrošina: 

3.1. valsts budžeta finansējuma sadali izglītības iestādēm, saskaņā ar lēmuma 1. punktā 

noteikto kārtību, 

3.2. sadarbībā ar Alūksnes novada pašvaldības Grāmatvedību pārskatu par valsts budžeta 

finansējuma izlietojumu sagatavošanu un ievadīšanu ministriju, centrālo valsts iestāžu 

un pašvaldību budžeta pārskatu informācijas sistēmā (e-Pārskati). 

 

4. Valsts budžeta finansējuma apmēru katrai izglītības iestādei apstiprina Alūksnes novada 

domes priekšsēdētājs. 

 

5. Valsts budžeta finansējuma sadalē nodrošina atklātību un sabiedrības līdzdalību. 

 

6. Izglītības iestāžu vadītājiem izstrādāt un apstiprināt kritērijus vienreizējās prēmijas 

izmaksai un saskaņot Izglītības pārvaldē līdz 2018. gada 31. oktobrim. 

 

 

Domes priekšsēdētājs         A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr.350 

 

Par atklāta projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu 

iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” nolikuma apstiprināšanu 

 

 

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

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

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

struktūrfondu projekta „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” 

īstenošanu (Vienošanās ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūra par Eiropas Savienības fonda 

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

 

Apstiprināt atklāta projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska 

jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” nolikumu. 
 

Domes priekšsēdētājs                          A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr.351 

 

Par grozījumiem Alūksnes novada domes 31.01.2018. lēmumā Nr. 43 “Par izglītības 

iestāžu izdevumu noteikšanu pašvaldību savstarpējos norēķinos” 

 

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

apakšpunktu, Ministru kabineta 28.06.2016. noteikumu Nr. 418 „Kārtība, kādā veicami 

pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” 2., 8., 9., 

10., 11.  un 21. punktu, 

ņemot vērā Izglītības pārvaldes 06.09.2018. iesniegumu Nr. IZP/01-19/18/79 “Par 

skolēnu skaitu uz 1. septembri”, kas reģistrēts 06.09.2018. ar Nr. ANP/1-42/18/3426, 

 

Izdarīt grozījumus Alūksnes novada domes 31.01.2018. lēmumā Nr. 43 “Par izglītības 

iestāžu izdevumu noteikšanu pašvaldību savstarpējos norēķinos” (sēdes protokols Nr. 2, 

9. punkts): 

1. Lēmuma 1. punktu izteikt jaunā redakcijā: 

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

un vispārizglītojošo izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem no 2018. gada 1. 

septembra: 

1.1.  Alūksnes pilsētas sākumskolā 35,40 EUR; 

1.2.  Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā 67,55 EUR; 

1.3.  Alūksnes novada vidusskolā 48,31 EUR; 

1.4.  Strautiņu pamatskolā 116,76 EUR; 

1.5.  Bejas pamatskolā 87,81 EUR; 

1.6.  Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskolā 64,81 EUR; 

1.7.  Liepnas vidusskolā 121,91 EUR; 

1.8.  Malienas pamatskolā 60,28 EUR; 

1.9. Pededzes pamatskolā 76,95EUR; 

1.10. Ziemeru pamatskolā 77,24 EUR; 

1.11. Ziemeru pamatskolas Jaunlaicenes filiālē 171,43 EUR, 

saskaņā ar 1.pielikumu.”. 

 

2. Lēmuma 2. punktu izteikt jaunā redakcijā: 

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

pirmsskolas izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem no 2018. gada 1. septembra: 

2.1. Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādē „Sprīdītis” 147,55 EUR; 

2.2. Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādē „Pienenīte” 150,93 EUR; 

alu
ks

ne
.lv

http://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2018/02.10/Pielikums_lemumam_par_savstarpejiem_norekini_2018_septembris.xlsx


2.3. Alsviķu pirmsskolas izglītības iestādē „Saulīte” 214,21 EUR; 

2.4. Jaunalūksnes pirmsskolas izglītības iestādē „Pūcīte” 178,12 EUR, 

saskaņā ar 2.pielikumu.”. 

 

3. Lēmuma 3. punktu izteikt jaunā redakcijā: 

“3.  Apstiprināt viena audzēkņa izmaksas mēnesī par Alūksnes novada pašvaldības 

speciālo pirmsskolas izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem no 2018. gada 

1. septembra: 

3.1. Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādē „Cālis” 136,75 EUR; 

3.2. Malienas pirmsskolas izglītības iestādē „Mazputniņš” 203,86 EUR, 

saskaņā ar 3.pielikumu.”. 

 

4. Lēmuma 4. punktu izteikt jaunā redakcijā: 

“4. Apstiprināt viena iemītnieka izmaksas par Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 

internāta sniegtajiem pakalpojumiem (gultas vietu) 181,45 EUR mēnesī no 2018. gada 

1. septembra, saskaņā ar 4.pielikumu.” 

 

Domes priekšsēdētājs                             A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr.352 

 

Par Ilzenes pamatskolai un Jaunlaicenes sākumskolai piešķirtā valsts budžeta 

finansējuma sadali Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēm mācību literatūras 

un/vai mācību līdzekļu iegādei 

 

 Pamatojoties uz likuma „Par valsts budžetu 2018. gadam” 2. punktu un 4. pielikumu, 

Ministru kabineta 19.01.2016. noteikumu Nr. 41 „Kārtība, kādā valsts un pašvaldības finansē 

mācību līdzekļu iegādi izglītības iestādēm” 4. un 5. punktu, Izglītības un zinātnes ministrijas 

09.03.2018. rīkojumu Nr. 1-2e/2018/95 „Par valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu mācību 

līdzekļu un mācību literatūras iegādei pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēm 

2018. gadā”,  

ņemot vērā Alūksnes novada domes 27.10.2016. lēmumu Nr. 344 “Par Ilzenes 

pamatskolas likvidāciju” (sēdes protokols Nr. 17, 3. punkts), 22.08.2018. lēmumu Nr. 72 “Par 

Jaunlaicenes sākumskolas likvidāciju” (sēdes protokols Nr. 3, 30. punkts) un Izglītības 

pārvaldes 13.09.2018. iesniegumu Nr. IZP/01-19/18/83 “Par likvidēto izglītības iestāžu 

skolēniem”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 13.09.2018. ar Nr. ANP/1-42/18/3542 

un  Ilzenes pamatskolai un Jaunlaicenes sākumskolai piešķirtā finansējuma atlikumu, 

 

1. Ilzenes pamatskolai un Jaunlaicenes sākumskolai piešķirtā valsts budžeta finansējuma 

mācību literatūras un/vai mācību līdzekļu iegādei 2018. gadam, kas tika sadalīta ar Alūksnes 

novada domes 22.03.2018. lēmumu Nr.113 “Par valsts budžeta finansējuma sadali Alūksnes 

novada pašvaldības izglītības iestādēm mācību literatūras un/vai mācību līdzekļu iegādei” 

atlikumu uz 31.08.2018. pārdalīt proporcionāli uzņemto Ilzenes  pamatskolas un 

Jaunlaicenes sākumskolas izglītojamo skaitam citās Alūksnes novada pašvaldības izglītības 

iestādēs, kas īsteno licencētas pirmsskolas izglītības programmas, vispārējās pamatizglītības 

programmas un vispārējās vidējās izglītības programmas. 

2. Apstiprināt Ilzenes pamatskolas valsts budžeta finansējuma atlikuma sadali Alūksnes 

novada pašvaldības izglītības iestādēm, kas īsteno licencētas pirmsskolas izglītības 

programmas, vispārējās pamatizglītības programmas un vispārējās vidējās izglītības 

programmas, saskaņā ar 1.pielikumu. 

3. Apstiprināt Jaunlaicenes sākumskolas valsts budžeta finansējuma atlikuma sadali Alūksnes 

novada pašvaldības izglītības iestādēm, kas īsteno licencētas pirmsskolas izglītības 

programmas, vispārējās pamatizglītības programmas un vispārējās vidējās izglītības 

programmas, saskaņā ar 2.pielikumu. 

 

Domes priekšsēdētājs         A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr.353 

 

Par apkures katlu iegādi un uzstādīšanu Jaunalūksnes pirmsskolas izglītības iestādē 

“Pūcīte” 

 

Izskatot Jaunalūksnes pirmsskolas izglītības iestādes “Pūcīte” 07.09.2018. iesniegumu 

Nr. JPIIP/1-25/18/38 “Par finansējuma piešķiršanu”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 

07.09.2018. ar Nr. ANP/1-42/18/3440,  

ņemot vēra Izglītības attīstības programmā 2016. - 2020. gadam, kas apstiprināta ar 

Alūksnes novada domes 24.03.2016. lēmumu Nr.103 (sēdes protokols Nr. 5, 37. punkts), 

paredzēto uzdevumu un pasākumu plāna 1.1.1. apakšpunktu, 

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

pirmās daļas 4. punktu, 21. panta pirmās daļas 23. punktu, 

 

1. Atbalstīt Jaunalūksnes pirmsskolas izglītības iestādei “Pūcīte” apkures katlu nomaiņu 

ar indikatīvajām izmaksām līdz 40 000 EUR (četrdesmit tūkstoši euro). 

2. Uzdot Jaunalūksnes pirmsskolas izglītības iestādei “Pūcīte” normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā: 

2.1. sagatavot tehnisko dokumentāciju, 

2.2. veikt iepirkumu. 

3. Pēc iepirkuma rezultāta izziņošanas Jaunalūksnes pirmsskolas izglītības iestādei 

“Pūcīte”  informēt Alūksnes novada domi par nepieciešamā finansējuma apmēru. 
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LĒMUMS Nr.354 

 

Par līdzekļu piešķiršanu Jaunlaicenes pagasta pārvaldei nekustamā īpašuma 

apsaimniekošanai 
 

 Izskatot Jaunlaicenes pagasta pārvaldes 12.09.2018. iesniegumu Nr. JLPP/1-5/18/36 

“Par finansējuma piešķiršanu”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 12.09.2018. ar 

Nr. ANP/1-33/18/3521, 

ņemot vērā Alūksnes novada domes 22.08.2018. lēmumu Nr.72 “Par Jaunlaicenes 

sākumskolas likvidāciju” (sēdes protokols Nr. 3, 30. punkts) un Alūksnes novada domes 

Finanšu komitejas 20.09.2018. lēmumu (sēdes protokols Nr. 9, 21. punkts), 

ar mērķi nodrošināt nekustamā īpašuma “Lazdiņas”, Jaunlaicenē, Jaunlaicenes pagastā, 

Alūksnes novadā saglabāšanu, 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu, 21. panta 

pirmās daļas 2. punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 30. pantu,  

 

1. Piešķirt finansējumu 3 726,00 EUR (trīs tūkstoši septiņi simti divdesmit sešu euro) apmērā 

Jaunlaicenes pagasta pārvaldei nekustamā īpašuma “Lazdiņas”, Jaunlaicenē, Jaunlaicenes 

pagastā, Alūksnes novadā siltumapgādes pakalpojuma apmaksai. 

2. Finansējumu nodrošināt, veicot Alūksnes novada pašvaldības budžeta 2018. gadam 

grozījumus, palielinot ieņēmuma „Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām kārtējā gada 

maksājumi” plānu par lēmuma1. punkta summu. 

3. Minētos izdevumus attiecināt uz 06106 valdības funkciju kodu – Jaunlaicenes komunālā 

saimniecība. 

4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu. 
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LĒMUMS Nr.355 

 

Par līdzekļu piešķiršanu Ilzenes pagasta pārvaldei nekustamā īpašuma 

apsaimniekošanai 
 

 Izskatot Ilzenes pagasta pārvaldes 14.09.2018. iesniegumu Nr. IPP/1-5/18/79 “Par 

līdzekļu piešķiršanu”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 14.09.2018. ar Nr. ANP/1-

33/18/3561, 

ņemot vērā Alūksnes novada domes 27.10.2016. lēmumu Nr.344 “Par Ilzenes 

pamatskolas likvidāciju” (sēdes protokols Nr. 17, 3. punkts) un Alūksnes novada domes 

Finanšu komitejas 20.09.2018. lēmumu (sēdes protokols Nr. 9, 22. punkts), 

ar mērķi nodrošināt nekustamā īpašuma “Zinīši”, Ilzenes pagastā, Alūksnes novadā 

saglabāšanu, 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu, 21. panta 

pirmās daļas 2. punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 30. pantu,  

 

1. Piešķirt finansējumu 3 074,00 EUR (trīs tūkstoši septiņdesmit četri euro) apmērā 

Ilzenes pagasta pārvaldei nekustamā īpašuma “Zinīši”, Ilzenes pagastā, Alūksnes 

novadā apkures nodrošināšanai līdz 2018. gada decembrim. 

2. Finansējumu nodrošināt, veicot Alūksnes novada pašvaldības budžeta 2018. gadam 

grozījumus, palielinot ieņēmuma „Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokļiem parādi 

par iepriekšējiem gadiem” plānu par lēmuma 1. punkta summu. 

3. Minētos izdevumus attiecināt uz 06103 valdības funkciju kodu – Ilzenes komunālā 

saimniecība. 

4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu. 
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LĒMUMS Nr.356 

 

Par līdzekļu piešķiršanu senlietu restaurācijai 
 

 Izskatot Alūksnes muzeja 10.05.2018. iesniegumu Nr. MUZ/1-9/18/20 “Par 

finansējuma piešķiršanu senlietu restaurācijai”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 

10.05.2018. ar Nr. ANP/1-42/18/1869, un Alūksnes novada pašvaldības Plānošanas un 

attīstības nodaļas 12.09.2018. iesniegumu “Par finansējuma pārdali”, kas reģistrēts Alūksnes 

novada pašvaldībā 12.09.2018. ar Nr. ANP/1-47/18/3515, 

ņemot vērā Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. aktualizētā Rīcības 

plāna 2015.-2017. gadam, kas apstiprināts ar Alūksnes novada domes 29.01.2015. lēmumu 

Nr. 16 (sēdes protokols Nr. 2, 13. punkts) 6.4. punktu,  

pamatojoties uz Muzeja likuma 7. panta otrās daļas 1. punktu, likuma „Par 

pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 5. punktu, 21. panta pirmās daļas 2. un 23. punktu, likuma 

„Par pašvaldību budžetiem” 30. pantu,  

 

1. Piešķirt finansējumu 4400,00 EUR (četru tūkstošu četru simtu euro) apmērā Alūksnes 

viduslaiku pils teritorijā arheoloģiskās izpētes darbos iegūtu kultūrvēsturisku senlietu 

restaurācijai. 

2. Lēmuma 1. punktā minēto finansējumu nodrošināt, veicot pārkārtojumus apstiprinātajā 

Alūksnes novada pašvaldības 2018. gada pamatbudžetā no 082917 valdības funkciju 

koda “Arheoloģijas izpētes un pilsdrupu konservācijas un restaurācijas pasākumi” uz 

082201 valdības funkciju kodu “Alūksnes muzejs”. 

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu. 
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LĒMUMS Nr.357 

 

Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem 

 būvprojektu izstrādei un ekspertīzei 

 

 Izskatot Alūksnes novada pašvaldības Plānošanas un attīstības nodaļas 12.09.2018. 

iesniegumu “Par finansējumu projektu ieviešanas un sagatavošanas pasākumiem”, kas 

reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 13.09.2018. ar Nr. ANP/1-47/18/3536,  

ņemot vērā Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. aktualizētā Rīcības 

plāna, kas apstiprināts ar Alūksnes novada domes 29.01.2015. lēmumu Nr. 16 (sēdes protokols 

Nr. 2, 13. punkts) 2.2., 7.1. un 7.3.punktu, Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-

2017. aktualizētā Investīciju plāna 2015. - 2018. gadam, kas apstiprināts ar Alūksnes novada 

domes  25.01.2018. lēmumu Nr. 6 (sēdes protokols Nr. 1, 7. punkts), 31. un 90.2.punktu, 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. un 4.punktu, 

21. panta pirmās daļas 2. un 23. punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 30. pantu, 

Alūksnes novada pašvaldības 27.05.2010. noteikumu Nr. 4/2010 „Kārtība, kādā tiek sadalīti 

atsavināšanas procesā iegūtie līdzekļi par Alūksnes novada administratīvajām teritorijām” 

1.2. punktu, 

 

1. Izdalīt no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem finansējumu 38 470,00 EUR 

(trīsdesmit astoņi tūkstoši četri simti septiņdesmit euro) apmērā būvprojektu izstrādei 

un ekspertīzei. 

2. Minētos izdevumus attiecināt uz 049005 valdības funkciju kodu – Projektu 

sagatavošanas un ieviešanas pasākumi. 

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu. 
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LĒMUMS Nr.358 

 

Par līdzekļu izdalīšanu Kalncempju pagasta pārvaldei no Alūksnes novada pašvaldības 

Ceļu un ielu uzkrājuma fonda 

 

Izskatot Kalncempju pagasta pārvaldes 14.09.2018. iesniegumu Nr. KPP/1.5/18/16 „Par 

līdzekļu piešķiršanu”, kas saņemts un reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 14.09.2018. ar 

Nr. ANP/1-33/18/3550,  

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. punktu, 21. panta 

pirmās daļas 2. punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 30. pantu, Alūksnes novada 

pašvaldības 2015. gada 29. janvāra noteikumu Nr. 1/2015 „Alūksnes novada pašvaldības Ceļu 

un ielu fonda pārvaldīšanas kārtība” (apstiprināta ar 29.01.2015. Alūksnes novada domes 

lēmumu Nr. 12, protokols Nr. 2, 9. punkts) 8. punktu,  

 

1. Izdalīt Kalncempju pagasta pārvaldei no Alūksnes novada pašvaldības Ceļu un ielu 

uzkrājuma fonda finansējumu 8398 EUR (astoņi tūkstoši trīs simti deviņdesmit astoņu 

euro) apmērā Slūžu tilta uz pašvaldības autoceļa “Ate – Augstiekalni – Niedras – 

4. ceļš” remontdarbiem. 

2. Alūksnes novada pašvaldības Finanšu nodaļai nodrošināt augstākminēto līdzekļu 

pārkārtošanu nākamajos budžeta grozījumos. 
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LĒMUMS Nr.359 

 

Par grozījumiem Alūksnes novada domes 28.12.2017. lēmumā Nr. 476 „Par amata 

vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā” 

 

Ņemot vērā Ziemeru pamatskolas 06.09.2018. iesniegumu Nr. ZIPSK/1-12/18/65 “Par 

izmaiņām Alūksnes novada pašvaldības darbinieku amatu sarakstā”, kas reģistrēts Alūksnes 

novada pašvaldībā 06.09.2018. ar Nr. ANP/1-42/18/3434, Ilzenes pagasta pārvaldes 

14.09.2018. iesniegumu Nr. IPP/1-5/18/80 “Par amata vietām”, kas reģistrēts Alūksnes novada 

pašvaldībā 17.09.2018 ar Nr. ANP/1-33/18/3570, 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 13. punktu, Alūksnes 

novada  domes 28.11.2013. noteikumu Nr. 3/2013 „Par atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā” 

5.10. punktu,  

 

Ar 2018. gada 1. oktobri izdarīt grozījumus Alūksnes novada domes 28.12.2017. lēmumā 

Nr. 476 „Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”: 

1. Ziemeru pamatskolai (45. pielikums): 

1.1. 11. pozīcijas amatam – skolotāja palīgs darba slodzi “1,0” aizstāt ar darba slodzi 

“1,4” un mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar mēnešalgas likmi “[..]”, 

1.2. likvidēt amata vienību – laborants bioloģijā, ķīmijā, izslēdzot 6. pozīciju; 

2. Ilzenes pagasta pārvaldei (8. pielikums) izveidot jaunu amata vienību – palīgstrādnieks, 

izsakot 4.1 punktu šādā redakcijā: 
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LĒMUMS Nr.360 

 

Par saistošo noteikumu Nr. 14/2018 

„Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2018. gada 31. janvāra saistošajos 

noteikumos Nr. 1/2018 “Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2018. gadam”” 

izdošanu 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 2. punktu, 21. panta pirmās 

daļas 2. punktu un 46. panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 30. pantu, 

 

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.14/2018 „Par grozījumiem Alūksnes novada domes 

2018. gada 31. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2018 „Par Alūksnes novada pašvaldības 

budžetu 2018.gadam”” un to paskaidrojuma rakstu. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                           A.DUKULIS 
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http://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2018/02.10/Saistosie_noteikumi_budzets.pdf
http://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2018/02.10/Saistosie_noteikumi_budzets.pdf
http://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2018/02.10/Saistosie_noteikumi_budzets.pdf
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LĒMUMS Nr.361 

 

Par Alūksnes novada domes priekšsēdētāja papildatvaļinājumu 

 

 Ņemot vērā Alūksnes novada domes priekšsēdētāja Artura DUKUĻA 2018. gada 

13. septembra iesniegumu Alūksnes novada domei, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldības 

kancelejā 2018. gada 13. septembrī ar Nr. ANP/1-47/18/3524, par papildatvaļinājuma 

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

Valsts un pašvaldību institūciju un darbinieku atlīdzības likuma 42. panta pirmo daļu, devīto 

daļu, 2013. gada 28. novembra noteikumu Nr. 3/2013 “Par atlīdzību Alūksnes novada 

pašvaldībā” 8.4. punktu, 

 

1. Arturam DUKULIM, Alūksnes novada domes priekšsēdētājam, piešķirt 

papildatvaļinājumu - desmit darba dienas, laikā no 2018. gada 1. oktobra līdz 2018. gada 

12. oktobrim.  

 

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                             A.DUKULIS 
  alu

ks
ne

.lv



 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods  90000018622 

DĀRZA IELĀ 11, ALŪKSNĒ, ALŪKSNES NOVADĀ, LV – 4301, TĀLRUNIS 64381496, FAKSS 64381150, 

E-PASTS: dome@aluksne.lv 

A/S „SEB banka”, KODS  UNLALV2X, KONTS Nr.LV58UNLA0025004130335  

Alūksnē 

2018. gada 27. septembrī                                              sēdes protokols Nr. 12, 39. p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.362 

 

Par domes priekšsēdētāja A.DUKUĻA komandējumu 

 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2010. gada 12. oktobra noteikumu Nr. 969 “Kārtība, kādā 

atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi” 2. punktu, 8.  punktu, 13. punktu, 24. punktu 

un 25. punktu,  

1. Komandēt domes priekšsēdētāju Arturu DUKULI  no 2018. gada 23. oktobra līdz 

2018. gada 28. oktobrim uz Pafosu, Kiprā, uz Interreg Europe projekta CHRISTA-Culture 

and Heritage for Responsible, Innovative and Sustaineble Tourism Actions semināru un 

gadskārtējo Eiropas Kultūras tūrisma tīkla (ECTN – European Cultural Tourism Network) 

konferenci. 

 

2. Segt normatīvajos aktos paredzētos komandējuma izdevumus, tajā skaitā dienas naudu 

52,20 EUR (29,00 EUR x sešas dienas x 30% = piecdesmit divi euro un 20 centi),  

līdzekļus paredzot no deputātu un komisiju darba nodrošināšanai paredzētajiem budžeta 

līdzekļiem. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                 A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr.363 

 

Par nekustamā īpašuma iegādi un aizņēmumu tā iegādei 

 

Ņemot vērā Alūksnes novada pašvaldības konkursa par īpašuma piedāvājumu 

apzināšanu Alūksnes pilsētā rezultātu (atvēršanas komisijas 13.08.20108. protokols), Alūksnes 

novada domes 23.08.2018. lēmumu Nr.284 “Par atbalstu nekustamā īpašuma iegādei” (sēdes 

protokols Nr.10, 11.punkts), SIA “Dzieti”03.09.2018. atskaiti par nekustamā īpašuma – zemes 

vienības un apbūves  Uzvaras ielā 1, Alūksnē, Alūksnes novadā novērtējumu, kas reģistrēts 

Alūksnes novada pašvaldībā 19.09.2018. ar Nr. ANP/1-40/18/3608, Alūksnes novada attīstības 

programmas 2011.-2017. aktualizētā Investīciju plāna 2015.-2018. gadam, kas apstiprināts ar 

Alūksnes novada domes  25.01.2018. lēmumu Nr. 6 (sēdes protokols Nr. 1, 7. punkts), 

43.1. punktu, 

un secinot, ka nekustamā īpašuma pirkuma cena ir samērīga ar tā tirgus vērtību, 

ar mērķi iesniegt projekta pieteikumu Eiropas Savienības fondu Darbības programmas 

“Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu 

infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un 

integrācijas sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība 

deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” otrajā projektu iesniegumu atlases kārtā, 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 7. punktu, 21. panta 

pirmās daļas 2., 23. un 27. punktu, likuma „Par valsts budžetu 2018.gadam” 14. panta pirmās 

daļas 2. punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 24. un 30. pantu, Ministru kabineta 

25.03.2008. noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 

2. un 6.punktu, 

 

1. Iegādāties nekustāmo īpašumu - zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3601 031 5003, 

administratīvo ēku ar kadastra apzīmējumu 3601 031 5003 001 un saimniecības ēku ar 

kadastra apzīmējumu 3601 031 5003 002, Uzvaras ielā 1, Alūksnē, Alūksnes novadā 

143 000,00 EUR (viens simts četrdesmit trīs tūkstoši euro) apmērā: 

1.1. Alūksnes novada pašvaldības finansējums 13 000,00 EUR (trīspadsmit tūkstoši 

euro) apmērā; 

1.2. Valsts kases aizdevuma līdzekļi 130 000,00 EUR (viens simts trīsdesmit tūkstoši 

euro) apmērā. 

2. Lēmuma 1.1.punktā minēto finansējumu izdalīt no atsavināšanas procesā iegūtajiem 

līdzekļiem. 

3. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļauju 

Alūksnes novada pašvaldībai ņemt aizņēmumu Valsts kasē ar Valsts kases noteiktajiem 

alu
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.lv



aizņēmuma procentiem Eiropas Savienības fondu Darbības programmas “Izaugsme un 

nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru 

bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un 

integrācijas sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība 

deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas 

Alūksnes novada pašvaldības projekta īstenošanai 130 000,00 EUR (viens simts 

trīsdesmit tūkstoši euro) apmērā ar aizņēmuma pamatsummas atmaksas termiņu no 

2019. gada marta līdz 2028. gada decembrim (ieskaitot). 

4. Aizņēmumu garantēt ar Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem. 

5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu. 

 

Pielikumā: Paredzamā aizņēmuma atmaksas plānotais grafiks uz 3 lp. 

 

 

Domes priekšsēdētājs        A.DUKULIS 
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http://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2018/02.10/Aiznemumu_aprekins_eka_Uzvaras_iela.xlsx
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LĒMUMS Nr.364 

 

Par grozījumu Alūksnes novada domes 28.12.2017. lēmumā Nr.464 “Par saistību 

uzņemšanos un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstības 

risinājuma īstenošanu” 

 

Ar mērķi racionāli izlietot pieejamos finanšu līdzekļus un radīt optimālu pakalpojumu 

izvietojumu, 

ņemot vērā Alūksnes novada domes 27.09.2018. lēmumu Nr. 363 “Par nekustamā 

īpašuma iegādi un aizņēmumu tā iegādei”, sēdes protokols Nr. 12, 40. punkts, 

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

Izdarīt Alūksnes novada domes 28.12.2017. lēmumā Nr.464 “Par saistību uzņemšanos 

un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstības risinājuma īstenošanu”, 

sēdes protokols Nr. 19, 9. punkts, grozījumu un izteikt lēmuma aprakstošo daļu par Alūksnes 

novadā rekomendēto pakalpojumu izvietojumu un sasniedzamajiem rezultātiem šādā redakcijā: 

“1. Izveidot Uzvaras ielā 1, Alūksnē, Alūksnes novadā Sociālās rehabilitācijas centru bērniem 

ar funkcionāliem traucējumiem un viņu likumiskajiem pārstāvjiem.  

Iznākuma rādītājs: sniegts sociālās rehabilitācijas pakalpojums 52 bērniem ar funkcionāliem 

traucējumiem un viņu likumiskajiem pārstāvjiem; 

2. Izveidot Uzvaras ielā 1, Alūksnē, Alūksnes novadā dienas aprūpes centru bērniem ar 

funkcionāliem traucējumiem.  

Iznākuma rādītājs: jaunizveidotas normatīviem atbilstošas 8 vietas dienas aprūpes centrā 

bērniem ar funkcionāliem traucējumiem; 

3. Izveidot Lielā Ezera ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā grupu dzīvokļa pakalpojumu.  

Iznākuma rādītājs: jaunizveidotas normatīviem atbilstošas 16 vietas grupu dzīvokļa 

pakalpojumā pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem; 

4. Izveidot Uzvaras ielā 1, Alūksnē, Alūksnes novadā dienas aprūpes centru personām ar garīga 

rakstura traucējumiem.  

Iznākuma rādītājs: jaunizveidotas normatīviem atbilstošas 20 vietas dienas aprūpes centra 

pakalpojumā pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem; 

5. Izveidot Uzvaras ielā 1, Alūksnē, Alūksnes novadā specializēto darbnīcu personām ar garīga 

rakstura traucējumiem.  

Iznākuma rādītājs: jaunizveidotas normatīviem atbilstošas 10 vietas specializēto darbnīcu 

pakalpojumā pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem.” 

 

 

Domes priekšsēdētājs                           A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr.365 

 

Par aizņēmumu projekta “Energoefektivitātes uzlabošana Alūksnes novada pašvaldības 

administratīvajā ēkā” īstenošanai 

 

Ņemot vērā Centrālās finanšu un līgumu aģentūras 21.09.2018. vēstuli Nr. 39-2-

60/12021 “Par projekta iesnieguma Nr.4.2.2.0/17/I/081 nosacījumu izpildi (otrās atlases kārtas 

ietvaros)”, kas reģistrēta Alūksnes novada pašvaldībā 25.09.2018. ar Nr. ANP/1-35/18/3662,  

Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. aktualizētā Rīcības plāna 2015.-

2017. gadam, kas apstiprināts ar Alūksnes novada domes 29.01.2015. lēmumu Nr. 16 (sēdes 

protokols Nr. 2, 13. punkts) 8.3. punktu, Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-

2017. aktualizētā Investīciju plāna 2015.-2018. gadam, kas apstiprināts ar Alūksnes novada 

domes  25.01.2018. lēmumu Nr. 6 (sēdes protokols Nr. 1, 7. punkts) 99.1. punktu,  

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

pirmās daļas 4. punktu, 21. panta pirmās daļas 2., 23. un 27. punktu, likuma „Par valsts budžetu 

2018. gadam” 14. panta pirmās daļas 1. punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 24. un 

30. pantu, Ministru kabineta 25.03.2008. noteikumu Nr. 196 „Noteikumi par pašvaldību 

aizņēmumiem un galvojumiem” 2. un 6. punktu, 

 

1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļauju 

Alūksnes novada pašvaldībai ņemt aizņēmumu Valsts kasē ar Valsts kases noteiktajiem 

aizņēmuma procentiem ERAF projekta “Energoefektivitātes uzlabošana Alūksnes 

novada pašvaldības administratīvajā ēkā” īstenošanai līdz 2 011 343,29 EUR (divi 

miljoni vienpadsmit tūkstoši trīs simti četrdesmit trīs euro 29 centi) apmērā ar tā 

izņemšanu vidējā termiņā, ar aizņēmuma pamatsummas atmaksas termiņu no 

2021. gada marta līdz 2050. gada decembrim (ieskaitot). 

2. Aizņēmumu garantēt ar Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem. 

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu. 

 

Pielikumā: Paredzamā aizņēmuma atmaksas plānotais grafiks uz 7 lp. 

 

Domes priekšsēdētājs                 A.DUKULIS 
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http://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2018/02.10/Aiznemumu_aprekins_darza_iela_11.xlsx


Lēmuma nepublicējamā daļa: personas kods 

 

 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods  90000018622 

DĀRZA IELĀ 11, ALŪKSNĒ, ALŪKSNES NOVADĀ, LV – 4301, TĀLRUNIS 64381496, FAKSS 64381150, 

E-PASTS: dome@aluksne.lv 

A/S „SEB banka”, KODS  UNLALV2X, KONTS Nr.LV58UNLA0025004130335  

Alūksnē 

2018. gada 27. septembrī                                              sēdes protokols Nr. 12, 43. p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.366 

 

Par Dzīvokļu komisijas sastāvu 

 

          Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 24. un 27. punktu, 

61. pantu, Alūksnes novada domes 2013. gada 25. jūlija saistošo noteikumu 18/2013 “Alūksnes 

novada pašvaldības nolikums” 14.10. punktu, Alūksnes novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas 

nolikumu (apstiprināts ar Alūksnes novada domes 2017. gada 28. jūnija lēmumu Nr. 196) 

4.3. punktu,  

 

1. Par Dzīvokļu komisijas locekli ievēlēt Evitu BONDARI, personas kods [..]. 

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu. 

 
 

Domes priekšsēdētājs                 A.DUKULIS 
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