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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 

2019. gada 25. aprīlī                                                                sēdes protokols Nr.4, 2.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr. 90 

 

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

zemesgabala kopīpašuma domājamo daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības 

 

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

75. panta ceturto daļu, 29.12.1992. Alūksnes rajona paju sabiedrības „Liepna” vienošanos ar 

[..] par dzīvokļa Nr. [..], Alūksnes novadā pirkšanu, 11.03.2019. mantojuma apliecību, reģistra 

Nr. 529, un,  

ņemot vērā [..] pilnvarotās personas [..] 11.04.2019. iesniegumu, kas 11.04.2019 

saņemts Alūksnes novada pašvaldībā un reģistrēts ar Nr. ANP/1-24/19/624 par zemes nodošanu 

īpašumā bez atlīdzības,  

 

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

novadā, īpašuma kadastra Nr. 3668 010 0391, pie dzīvokļa īpašuma Nr.[..] 

piederošās kopīpašuma 421/3570 domājamās daļas. 

2. Lēmums ir spēkā, ja vienošanās par zemes kopīpašuma 421/3570 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 

2019. gada 25. aprīlī                                                                sēdes protokols Nr.4, 3.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr. 91 

 

Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīga zemes starpgabala ar kadastra apzīmējumu 

3696 002 0078, “Stakles”, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā, atsavināšanu  

 

 Izskatot Alūksnes novada pašvaldībai piekritīga zemes starpgabala pierobežnieka 

05.04.2019. iesniegumu par zemes starpgabala atsavināšanu,  kas 05.04.2019. saņemts  

Alūksnes novada pašvaldībā un reģistrēts ar Nr. ANP/1-24/19/600, 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 2011. gada 1. februāra noteikumu Nr. 109 “Kārtība, kādā atsavināma 

publiskas personas manta” 38. punktu,  

 

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

Ziemera pagastā, Alūksnes novadā, kadastra Nr.3696 002 0078, sastāvā esošu, 

Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3696 

002 0078. 

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 

starpgabala atsavināšanas ierosinātājs. Pēc zemes vienības atsavināšanas procesa 

pabeigšanas, minētos izdevumus ieskaitīt ierosinātāja zemes pirkuma līgumā 

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

rēķinu iesniegšanas, atmaksāt zemes starpgabala atsavināšanas izdevumus 

ierosinātājam.  

3. Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības īpašumu – neapbūvētu zemes 

starpgabalu ar zemes vienības kadastra apzīmējumu 3696 002 0078, “Stakles”, 

Ziemera pagastā, Alūksnes novadā, pārdodot atklātā izsolē noteiktam personu 

lokam, pievienošanai pierobežas īpašumam. 

4. Uzdot nosacītās cenas noteikšanu un atsavināšanu veikt Īpašumu atsavināšanas 

komisijai. 

 

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 

2019. gada 25. aprīlī                                                                sēdes protokols Nr.4, 4.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr. 92 

 

Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīga zemes starpgabala ar kadastra apzīmējumu 

3694 005 0114, “Ievas”, Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu  

 

 Izskatot Alūksnes novada pašvaldībai piekritīga zemes starpgabala pierobežnieka 

02.04.2019. iesniegumu par zemes starpgabala atsavināšanu,  kas 02.04.2019. saņemts  

Alūksnes novada pašvaldībā un reģistrēts ar Nr. ANP/1-24/19/583, 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 2011. gada 1. februāra noteikumu Nr. 109 “Kārtība, kādā atsavināma 

publiskas personas manta” 38. punktu,  

 

1. Reģistrēt īpašumā un sagatavot atsavināšanai nekustamā īpašuma “Ievas”, Zeltiņu 

pagastā, Alūksnes novadā, kadastra Nr.3694 005 0130, sastāvā esošu, Alūksnes 

novada pašvaldībai piekritīgu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3694 005 

0114. 

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 

starpgabala atsavināšanas ierosinātājs. Pēc zemes vienības atsavināšanas procesa 

pabeigšanas, minētos izdevumus ieskaitīt ierosinātāja zemes pirkuma līgumā 

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

rēķinu iesniegšanas, atmaksāt zemes starpgabala atsavināšanas izdevumus 

ierosinātājam.  

3. Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības īpašumu – neapbūvētu zemes 

starpgabalu ar zemes vienības kadastra apzīmējumu 3694 005 0114, “Ievas”, Zeltiņu 

pagastā, Alūksnes novadā, pārdodot atklātā izsolē noteiktam personu lokam, 

pievienošanai pierobežas īpašumam. 

4. Uzdot nosacītās cenas noteikšanu un atsavināšanu veikt Īpašumu atsavināšanas 

komisijai. 

 

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 

2019. gada 25. aprīlī                                                                sēdes protokols Nr.4, 5.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr. 93 

 

Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīga zemes starpgabala ar kadastra apzīmējumu 

3694 005 0113, “Vizbuļi”, Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu  

 

 Izskatot Alūksnes novada pašvaldībai piekritīga zemes starpgabala pierobežnieka 

02.04.2019. iesniegumu par zemes starpgabala atsavināšanu,  kas 02.04.2019. saņemts  

Alūksnes novada pašvaldībā un reģistrēts ar Nr. ANP/1-24/19/584, 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 2011. gada 1. februāra noteikumu Nr. 109 “Kārtība, kādā atsavināma 

publiskas personas manta” 38. punktu,  

 

1. Reģistrēt īpašumā un sagatavot atsavināšanai nekustamā īpašuma “Vizbuļi”, Zeltiņu 

pagastā, Alūksnes novadā, kadastra Nr.3694 005 0131, sastāvā esošu, Alūksnes 

novada pašvaldībai piekritīgu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3694 005 

0113. 

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 

starpgabala atsavināšanas ierosinātājs. Pēc zemes vienības atsavināšanas procesa 

pabeigšanas, minētos izdevumus ieskaitīt ierosinātāja zemes pirkuma līgumā 

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

rēķinu iesniegšanas, atmaksāt zemes starpgabala atsavināšanas izdevumus 

ierosinātājam.  

3. Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības īpašumu – neapbūvētu zemes 

starpgabalu ar zemes vienības kadastra apzīmējumu 3694 005 0113, “Vizbuļi”, 

Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā, pārdodot atklātā izsolē noteiktam personu lokam, 

pievienošanai pierobežas īpašumam. 

4. Uzdot nosacītās cenas noteikšanu un atsavināšanu veikt Īpašumu atsavināšanas 

komisijai. 

 

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 

2019. gada 25. aprīlī                                                                sēdes protokols Nr.4, 6.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr. 94 

 

Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

3664 004 0157, “Jaunniedras”, Kalncempju pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu 

 

 Izskatot bijušā zemes lietotāja pilnvarotās personas iesniegumu par zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 3664 004 0157, Kalncempju pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu, kas 

15.03.2019. saņemts Alūksnes novada pašvaldībā un reģistrēts ar Nr. ANP/1-40/19/1135, 

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, ņemot vērā Alūksnes 

novada pašvaldības Zemes lietu komisijas 29.03.2019.lēmumu Nr. ZK/1-8.11/19/108,  

 

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

Kalncempju  pagastā, Alūksnes novadā, īpašuma kadastra Nr.3664 004 0157, 

sastāvā esošu neapbūvētu, Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgu zemes vienību ar 

kadastra apzīmējumu 3664 004 0157, par kuru Kalncempju pagasta pārvalde 

12.11.2007. noslēgusi zemes nomas līgumu ar bijušo zemes lietotāju.  

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

īpašumu tiesību nostiprināšanu Zemesgrāmatā uz Alūksnes novada pašvaldības 

vārda, novērtēšanu un atsavināšanas procesa veikšanu, sedz zemes vienības 

atsavināšanas ierosinātājs. Pēc zemes vienības atsavināšanas procesa pabeigšanas, 

minētos izdevumus ieskaitīt zemes pirkuma līgumā noteiktās cenas samaksā.  

3. Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības īpašumu – neapbūvētu zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumu 3664 004 0157, “Jaunniedras”, Kalncempju 

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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LATVIJAS REPUBLIKA 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 

Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000018622 
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Alūksnē 

2019. gada 25. aprīlī                                                                sēdes protokols Nr.4, 7.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr. 95 

 

Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Riekstiņi”, Jaunlaicenē, 

Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā domājamo daļu atsavināšanu 

 

Izskatot Jaunlaicenes pagasta pārvaldes 02.04.2019. iesniegumu Nr. JLPP/1-5/19/17 

„Par nekustamā īpašuma atsavināšanas ierosinājumu”, kas saņemts un reģistrēts Alūksnes 

novada pašvaldībā 02.04.2019. ar Nr. ANP/1-42/19/1376, 

 

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

daļas 17. punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3. panta otro daļu, 5. panta 

pirmo daļu, 8. panta otro daļu,  
 

1. Atsavināt, pārdodot izsolē, Alūksnes novada pašvaldībai piederošās 1233/2506 

domājamās daļas no nedzīvojamās ēkas un zemes nekustamajā īpašumā “Riekstiņi”, 

Jaunlaicenē, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā, kadastra numurs 3660 002 0353. 

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

pašvaldības Īpašumu atsavināšanas komisijai. 
      

 

Domes priekšsēdētājs                            A.DUKULIS 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 

Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000018622 
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Alūksnē 

2019. gada 25. aprīlī                                                                sēdes protokols Nr.4, 8.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr. 96 

 

Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Pils ielā 52, Alūksnē, Alūksnes 

novadā atsavināšanu 

 

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

personas mantas atsavināšanas likuma 3. panta pirmās daļas 1. punktu, otro daļu, 4. panta otro 

daļu, 5. panta pirmo daļu, 8. panta otro daļu, 10. pantu,  

ņemot vērā Tautsaimniecības komitejas 14.03.2018. lēmumu (protokols Nr. 3, 2. p.),  

 

1. Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu Pils ielā 52, 

Alūksnē, Alūksnes novadā, kadastra numuri 3601 021 3106 (3/5 domājamās daļas no 

zemes vienības 3874 m² platībā) un 3601 521 3110 (dzīvojamā ēka un palīgceltne). 

2. Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē. 

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

pašvaldības Īpašumu atsavināšanas komisijai. 

4. Izsoles noteikumos paredzēt pašvaldības atpakaļpirkuma tiesības, ja būvju Pils ielā 52, 

Alūksnē pircējs 24 (divdesmit četru) mēnešu laikā nenodrošina vai nav veicis darbības, 

lai ēkas atbilstu Alūksnes novada pašvaldības 28.09.2017. saistošo noteikumu 

Nr.19/2017 “Alūksnes novada teritorijas, ēku/būvju un apstādījumu kopšanas un 

uzturēšanas saistošie noteikumi” 10.punkta prasībām. 

 

 
Domes priekšsēdētājs                           A.DUKULIS 
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Satur ierobežotas pieejamības informāciju 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr. 97 

 

Par īpašuma tiesību atjaunošanu uz zemi 

 
Izskatot [..], adrese [..], Alūksnes novadā, 2019. gada 9. aprīļa iesniegumu ar pievienoto 

zemes robežu plānu, situācijas plānu un apgrūtinājumu plānu, reģistrēts Alūksnes novada 

pašvaldības kancelejā ar Nr. ANP/1-41/19/1476, un 1992. gada 25. maija iesniegumu, reģistrēts 

Alūksnes pilsētas zemes komisijā ar Nr. 21 – u, par īpašuma tiesību atjaunošanu uz zemi Pils 

ielā 4, Alūksnē, konstatēja: 

 Saskaņā ar 1930. gada 25. septembra Zemes grāmatu aktu Nr. 760-I nekustamais 

īpašums Alūksnes pilsētā Nr. 429 līdz 1940. gada 21. jūlijam piederējis [..]. Zemes gabala 

platība saskaņā ar Zemesgrāmatu aktam klāt pievienoto plānu M 1:5200 ir 13,94 ha.  

 Citi zemes pieprasījumi par īpašuma tiesību atjaunošanu vai kompensācijas saņemšanu 

par zemes gabalu Nr. 429 likumā noteiktā kārtībā nav saņemti. 

 [..] no zemes gabala Nr. 429 īpašuma tiesības atjaunotas uz: 

Alsviķu iela 1, Alūksnē – 2850m2; Alsviķu iela 2, Alūksnē – 35383m2; Alsviķu iela 5, Alūksnē 

– 4954m2; Helēnas iela 1A, Alūksnē – 4062m2; Pils iela 3, Alūksnē – 11812m2 un  par 37868m2  

piešķirta kompensācija.   

 Pamatojoties uz likuma “Par zemes reformas pabeigšanu Latvijas Republikas pilsētās” 

5. panta trešo daļu - pēc pilsētu zemes komisiju darbības izbeigšanas lēmumus par zemes 

īpašuma tiesību atjaunošanu vai zemes nodošanu īpašumā par maksu pieņem attiecīgās 

pašvaldības dome.  
Likuma “Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 12. panta pirmā daļa nosaka 

- bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem atjauno zemes īpašuma tiesības uz viņiem 

agrāk piederējušiem zemes gabaliem robežās, kādas noteiktas pašvaldību apstiprinātajos 

pilsētu vai atsevišķu zemes gabalu ierīcības projektos. 

Atbilstoši Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas Sabiedrisko un reliģisko lietu 

departamenta 1997. gada 24. marta izziņai Nr.15-2.7/42, [..] darbojusies nepārtraukti un ir 

atjaunojusi juridiskās personas statusu. Latvijas evaņģēliski luteriskā baznīca apliecina, ka [..], 

kas atjaunota 1991. gada 28. martā, ir [..], kas pastāvējusi līdz 1940. gadam,  tiesību 

pārmantotāja.    

Likuma “Par īpašuma atdošanu reliģiskām organizācijām” 6. panta pirmā daļa nosaka - 
tiesības atgūt nelikumīgi atsavinātos īpašuma objektus atbilstoši saviem statūtiem (satversmei, 

nolikumam) ir reliģiskajām organizācijām, kuras 1940.gadā bija reģistrētas Latvijas 

Republikas Iekšlietu ministrijas Baznīcu un konfesiju departamentā vai Sabiedrisko lietu 
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ministrijas Preses un biedrību departamentā, ja tās netika pārtraukušas reliģisko darbību un 

ir atjaunojušas savu juridiskās personas statusu.  

 Pamatojoties uz likuma “Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 12. panta 

pirmo daļu, likuma “Par īpašuma atdošanu reliģiskām organizācijām” 6. panta pirmo daļu, 

likuma “Par zemes reformas pabeigšanu Latvijas Republikas pilsētās” 5. panta trešo daļu,  

 

1. Atjaunot [..] īpašuma tiesības uz zemi  4,3134 ha  platībā Pils ielā 4, Alūksnē, 

Alūksnes novadā, kadastra apzīmējums [..], saskaņā ar zemes robežu plānu mērogā 

1:2000. 

2. Noteikt apgrūtinājumus un īpašos pārvaldīšanas nosacījumus, kas nodibināti ar šo 

lēmumu, pamatojoties uz likuma “Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 

13. pantu, atbilstoši zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..] apgrūtinājumu 

plānam, mērogā 1:2000. 

3. Zemes īpašuma tiesības stājas spēkā reizē ar īpašuma tiesību nostiprinājuma ierakstu 

Zemesgrāmatā. 

4. Lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanu ieinteresētām personām. 

5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas  

Administratīvajā rajona tiesā. 
 

 

Domes priekšsēdētājs                           A.DUKULIS 
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Satur ierobežotas pieejamības informāciju 

 

 
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 

2019. gada 25. aprīlī                                                              sēdes protokols Nr.4, 10.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr. 98 

 

Par īpašuma tiesību atjaunošanu uz zemi 

 
Izskatot [..], dzīvo [..], un [..], dzīvo [..], 2000. gada 13. aprīļa iesniegumus, [..] un   [..] 

pilnvarotās personas [..] 2019. gada 3. aprīļa iesniegumu ar pievienoto zemes robežu plānu, 

situācijas plānu un apgrūtinājumu plānu, kas saņemts Alūksnes novada pašvaldības kancelejā 

04.04.2019., reģistrēts ar Nr. ANP/1-24/19/592, un [..] 1992. gada 17. jūnija iesniegumu, 

reģistrēts Alūksnes pilsētas zemes komisijā 20.06.1992. ar Nr. 916A, par īpašuma tiesību 

atjaunošanu uz Alūksnes pilsētas Latgales ielas 5 B zemi, konstatēja: 

 Saskaņā ar Latvijas Valsts Vēstures arhīva 1992. gada 23. jūlija izziņu Nr.3-11/17459-

1 nekustamais īpašums Latgales ielā 5, Alūksnes pilsētā  līdz 1940. gada 21. jūlijam piederējis 

[..], dzimis 1867. gada 28. janvārī, Alūksnē. Zemes gabala platība 1724 m2.  

[..] ir bijušā zemes īpašnieka brāļa [..] dēls. [..]miris 1997. gada 17. oktobrī. Ar Rīgas 

rajona tiesas 1998. gada 2. novembra spriedumu lietā Nr. 2-2996m-2/8-98 [..], personas kods 

[..], un [..], personas kods [..], apstiprināti mantojuma tiesībās katrs uz ½ (viena puse) domājamo 

daļu no visa [..] atstātā mantojuma, kā vienīgie I. šķiras mantinieki. 

Personu identitāte pierādīta ar lietā esošajiem civilstāvokļa aktu reģistrāciju 

apliecinošiem dokumentiem.  

 Citi zemes pieprasījumi par īpašuma tiesību atjaunošanu vai kompensācijas saņemšanu  

par Latgales ielas 5 B, Alūksnē, zemi normatīvos aktos noteiktā kārtībā nav saņemti. 

Par 534 m2 zemes ar Alūksnes pilsētas zemes komisijas 28.04.1998. lēmumu [..] 

piešķirta kompensācija. 

Saskaņā ar Alūksnes pilsētas domes 22.05.2003. lēmumu “Par Alūksnes pilsētas adrešu 

saraksta apstiprināšanu”, kopīpašumā atjaunojamam zemesgabalam, ar kadastra apzīmējumu 

3601 027 4228, apstiprināta adrese Latgales iela 5 B, Alūksne. 

 Pamatojoties uz likuma “Par zemes reformas pabeigšanu Latvijas Republikas pilsētās” 

5.panta trešo daļu - pēc pilsētu zemes komisiju darbības izbeigšanas lēmumus par zemes 

īpašuma tiesību atjaunošanu vai zemes nodošanu īpašumā par maksu pieņem attiecīgās 

pašvaldības dome.  

Likuma “Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 12. panta pirmā daļa nosaka 

- bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem atjauno zemes īpašuma tiesības uz viņiem 

agrāk piederējušiem zemes gabaliem robežās, kādas noteiktas pašvaldību apstiprinātajos 

pilsētu vai atsevišķu zemes gabalu ierīcības projektos. 
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 Pamatojoties uz likuma “Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 5. panta trešo 

daļu un 12. panta pirmo daļu, 

 

1. Atjaunot [..], personas kods [..], un [..], personas kods [..], kopīpašuma tiesības uz 

zemi 1190 m2  platībā Latgales ielā 5 B, Alūksnē, Alūksnes novadā, kadastra 

apzīmējums [..], saskaņā ar zemes robežu plānu mērogā 1:500. 

2. Noteikt apgrūtinājumus un īpašos pārvaldīšanas nosacījumus, kas nodibināti ar šo 

lēmumu, pamatojoties uz likuma “Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 

13. pantu, atbilstoši zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..] apgrūtinājumu 

plānam, mērogā 1:500. 

3. Zemes īpašuma tiesības stājas spēkā reizē ar īpašuma tiesību nostiprinājuma ierakstu 

Zemesgrāmatā. 

4. Lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanu ieinteresētām personām. 

5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas 

Administratīvajā rajona tiesā. 

 

Domes priekšsēdētājs                           A.DUKULIS 
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Satur ierobežotas pieejamības informāciju 

 

 
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 

2019. gada 25. aprīlī                                                              sēdes protokols Nr.4, 11.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr. 99 

 

Par īpašuma tiesību atjaunošanu uz zemi 

 
Izskatot [..], personas kods [..],  dzīvesvietas adrese [..],  pilnvarotā pārstāvja - [..] - 

2019. gada 14. marta iesniegumu ar pievienoto zemes robežu plānu, situācijas plānu un 

apgrūtinājumu plānu, kas saņemts Alūksnes novada pašvaldības kancelejā 14.03.2019., 

reģistrēts ar Nr.  ANP/1-35/19/1123, un 1992. gada 1. jūnija iesniegumu, reģistrēts Alūksnes 

pilsētas zemes komisijā ar Nr. 645, par īpašuma tiesību atjaunošanu uz zemi Tirgotāju ielā 4, 

Alūksnē, konstatēja: 

 Saskaņā ar 1940. gada 5. jūlija Zemesgrāmatu aktu Nr. 476 nekustamais īpašums 

Alūksnes pilsētā Nr. 330  līdz 1940. gada 21. jūlijam piederējis [..], dzimusi 1919. gada 20. 

aprīlī, Rīgā. Zemes gabala platība 1616 m2.  

[..] ir bijusī zemes īpašniece. Personas identitāte pierādīta ar lietā esošajiem 

civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošiem dokumentiem. 

 Citi zemes pieprasījumi par īpašuma tiesību atjaunošanu vai kompensācijas saņemšanu 

par zemes gabalu Nr. 330 likumā noteiktā kārtībā nav saņemti. 

 Ar Zemes lietu komisijas 2018. gada 17. maija lēmumu Nr. ZK/1-8.11/18/177 (sēdes 

prot. Nr. 13, 18.p.) precizēta zemes vienības, ar kadastra apzīmējumu [..], Tirgotāju ielā 4, 

Alūksnē, Alūksnes novadā, platība pēc kadastrālās uzmērīšanas no 1616m2 uz 1420m2 (0,1420 

ha).   

 Uz zemesgabala Tirgotāju ielā 4, Alūksnē, Alūksnes novadā atrodas [..] piederošas ēkas, 

pamatojums 1993. gada 11. marta namīpašuma denacionalizācijas apliecība Nr. 59. 

Pamatojoties uz likuma “Par zemes reformas pabeigšanu Latvijas Republikas pilsētās” 

5. panta trešo daļu - pēc pilsētu zemes komisiju darbības izbeigšanas lēmumus par zemes 

īpašuma tiesību atjaunošanu vai zemes nodošanu īpašumā par maksu pieņem attiecīgās 

pašvaldības dome.  

Likuma “Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 12. panta pirmā daļa nosaka 

- bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem atjauno zemes īpašuma tiesības uz viņiem 

agrāk piederējušiem zemes gabaliem robežās, kādas noteiktas pašvaldību apstiprinātajos 

pilsētu vai atsevišķu zemes gabalu ierīcības projektos. 

 Pamatojoties uz likuma “Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 5. panta trešo 

daļu un 12. panta pirmo daļu, 
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1. [..], personas kods [..], īpašuma tiesības uz zemi 1420 m2  platībā Tirgotāju ielā 4, 

Alūksnē, Alūksnes novadā, kadastra apzīmējums [..], saskaņā ar zemes robežu plānu 

mērogā 1:500. 

2. Noteikt apgrūtinājumus un īpašos pārvaldīšanas nosacījumus, kas nodibināti ar šo 

lēmumu, pamatojoties uz likuma “Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 

13. pantu atbilstoši zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..] apgrūtinājumu 

plānam, mērogā 1:500. 

3. Zemes īpašuma tiesības stājas spēkā reizē ar īpašuma tiesību nostiprinājuma ierakstu 

Zemesgrāmatā. 

4. Lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanu ieinteresētām personām. 

5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas 

Administratīvajā rajona tiesā. 

 

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 

2019. gada 25. aprīlī                                                              sēdes protokols Nr.4, 12.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr. 100 

 

Par saistošo noteikumu Nr. 6/2019 “Lokālplānojums, kas groza Alūksnes novada 

teritorijas plānojumu 2015.-2027. gadam, poligonā “Lāčusils”, Alūksnes novadā” 

izdošanu 

 Saskaņā ar Alūksnes novada domes 2019. gada 31. janvāra lēmumu Nr. 16 “Par 

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

poligonā “Lāčusils”, Alūksnes novadā, pirmās redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai un 

institūciju atzinumu saņemšanai”, ir veikta publiskā apspriešana. 

Par lokālplānojuma izstrādi ir sagatavots ziņojums atbilstoši Ministru kabineta 

2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības 

plānošanas dokumentiem” 86. punktam. 

 Pamatojoties uz Teritorijas attīstības un plānošanas likuma 12. panta pirmo daļu, 24. un 

25. pantu, Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par 

pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 88.1. apakšpunktu un 91. punktu: 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 6/2019 “Lokālplānojums, kas groza Alūksnes 

novada teritorijas plānojumu 2015.-2027. gadam,  poligonā “Lāčusils”, Alūksnes 

novadā”. 

2. Paziņojumu par lēmuma pieņemšanu publicēt Alūksnes novada pašvaldības 

laikrakstā “Alūksnes Novada Vēstis”, pašvaldības tīmekļvietnē www.aluksne.lv, 

Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” un Teritorijas 

attīstības plānošanas sistēmā (TAPIS). 

3. Saistošie noteikumi ir īstenojami, kad tiek pabeigtas Teritorijas attīstības 

plānošanas likuma 27. panta trešajā daļā minētās darbības. 

 

Pielikumā: Saistošie noteikumi Nr.6/2019 “Lokālplānojums, kas groza Alūksnes novada 

teritorijas plānojumu 2015.-2027. gadam, poligonā “Lāčusils”, Alūksnes novadā”. 

 

Domes priekšsēdētājs                           A.DUKULIS 
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https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2019/03.05/Saistosie_noteikumi_Lacusils.pdf
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2019/03.05/Saistosie_noteikumi_Lacusils.pdf


 
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 

2019. gada 25. aprīlī                                                              sēdes protokols Nr.4, 13.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr. 101 

 

Par Alūksnes novada domes 27.02.2019. lēmuma Nr. 24 atzīšanu par spēkā neesošu 

Atzīt par spēkā neesošu Alūksnes novada domes 27.02.2019. lēmumu Nr. 24 “Par saistošo 

noteikumu Nr. 2/2019 “Grozījumi Alūksnes novada domes 2011. gada 24. marta saistošajos 

noteikumos Nr. 9/2011 “Par tirdzniecību publiskās vietās Alūksnes novadā”” izdošanu”. 

 

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 

2019. gada 25. aprīlī                                                              sēdes protokols Nr.4, 14.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr. 102 

 

Par izmaiņām Apstādījumu aizsardzības komisijas sastāvā 

 

Izskatot Āra KREIČA 01.04.2019. iesniegumu, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 

01.04.2019. ar Nr. ANP/1-47/19/1355, par viņa atbrīvošanu no pienākumu pildīšanas Alūksnes 

novada pašvaldības Apstādījumu aizsardzības komisijā, 

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

61. pantu, Alūksnes novada domes 25.07.2013. saistošo noteikumu Nr. 18/2013 “Alūksnes 

novada pašvaldības nolikums” 14.6. apakšpunktu, 

 

1. Atbrīvot Āri KREICI, personas kods [..], no pienākumu pildīšanas Alūksnes novada 

pašvaldības Apstādījumu aizsardzības komisijā. 

2. Lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā. 

 

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 

2019. gada 25. aprīlī                                                              sēdes protokols Nr.4, 15.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr. 103 

 

Par izmaiņām Medību koordinācijas komisijas sastāvā 

 

Izskatot Āra KREIČA 01.04.2019. iesniegumu, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 

01.04.2019. ar Nr. ANP/1-47/19/1356, par viņa atbrīvošanu no pienākumu pildīšanas Alūksnes 

novada pašvaldības Medību koordinācijas komisijā, 

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

61. pantu, Alūksnes novada domes 25.07.2013. saistošo noteikumu Nr. 18/2013 “Alūksnes 

novada pašvaldības nolikums” 14.12.apakšpunktu, 

 

1. Atbrīvot Āri KREICI, personas kods [..], no pienākumu pildīšanas Alūksnes novada 

pašvaldības Medību koordinācijas komisijā. 

2. Lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā. 

 

Domes priekšsēdētājs                           A.DUKULIS 
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Satur ierobežotas pieejamības informāciju 

(personas kodu) 
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LĒMUMS Nr. 104 

 

Par pilnvarojuma atsaukšanu 

 

Ņemot vērā Aivara ČIBALA 27.03.2019. iesniegumu, reģistrēts Alūksnes novada 

pašvaldībā 27.03.2019. ar Nr. ANP/1-47/19/1297, Roberta PILIPA 29.03.2019. iesniegumu, 

reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 01.04.2019. ar Nr. ANP/1-47/19/1339, pamatojoties uz 

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

 

Atsaukt ar 2016. gada 24. novembra Alūksnes novada domes lēmumu  Nr. 412 “Par 

pilnvarojumu” noteiktos pilnvarojumus – veikt makšķerēšanas, rūpnieciskās zvejas kontroli, 

zivju resursu aizsardzību un uzraudzību Alūksnes novada pašvaldības administratīvajā 

teritorijā: 

 

1. Aivaram ČIBALAM, personas kods [..], 

2. Robertam PILIPAM, personas kods [..]. 

 

Domes priekšsēdētājs                           A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr. 105 

 

Par Jaunlaicenes muižas muzeja 2019.-2023. gada darbības un attīstības stratēģijas 

apstiprināšanu 

 

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

likuma 9. panta otro daļu, Jaunlaicenes muižas muzeja nolikuma 6.4.1. punktu, 

 

Apstiprināt Jaunlaicenes muižas muzeja 2019.-2023. gada darbības un attīstības stratēģiju 

(pielikumā uz 50 lapām). 

 

Domes priekšsēdētājs                           A.DUKULIS 
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https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2019/03.05/Jaunlaicenes_muizas_muzeja_darbibas_strategija_2019_2023_%20(5).docx
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LĒMUMS Nr. 106 

 

Par Alūksnes muzeja darbības un attīstības stratēģijas 2020.-2024.gadam 

apstiprināšanu 

 

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

likuma 9. panta otro daļu, 

 

Apstiprināt Alūksnes muzeja darbības un attīstības stratēģiju 2020.-2024.gadam 

(pielikumā uz 64 lapām). 

 

 

Domes priekšsēdētājs                           A.DUKULIS 
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https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2019/03.05/Aluksnes_Muzejs_2020_2024_strategija.docx
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LĒMUMS Nr. 107 

 

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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https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2019/03.05/KONKURSA_NOLIKUMS%20(1).pdf
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LĒMUMS Nr. 108 

 

Par maksas pakalpojuma apstiprināšanu Alūksnes novada vidusskolas  organizētajai 

nometnei “Lote no Izgudrotāju ciema” 

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

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

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

piemērošanas kārtība un atsevišķas prasības pievienotās vērtības nodokļa maksāšanai un 

administrēšanai” 29.2. punktu, 

Apstiprināt maksu par Alūksnes novada vidusskolas  pakalpojumiem, organizējot 

vasaras nometni “Lote no Izgudrotāju ciema” no 03.06.2019. līdz 07.06.2019. - 30,00 EUR 

(trīsdesmit  euro) dalībniekam (maksa netiek aplikta ar pievienotās vērtības nodokli). 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                           A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr. 109 

 

Par maksas pakalpojuma apstiprināšanu Alūksnes novada vidusskolas organizētajai 

nometnei “Mazais pētnieks 2” 

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

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

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

piemērošanas kārtība un atsevišķas prasības pievienotās vērtības nodokļa maksāšanai un 

administrēšanai” 29.2. punktu, 

Apstiprināt maksu par Alūksnes novada vidusskolas pakalpojumiem, organizējot 

vasaras nometni “Mazais pētnieks 2” no 19.08.2019. līdz 23.08.2019. - 30,00 EUR (trīsdesmit  

euro) dalībniekam (maksa netiek aplikta ar pievienotās vērtības nodokli). 
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LĒMUMS Nr. 110 

 

Par pakalpojumu maksas apstiprināšanu  

Alūksnes Bērnu un jauniešu centra sniegtajiem pakalpojumiem 

 

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

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

Ministru kabineta 03.01.2013. noteikumu Nr. 17 „Pievienotās vērtības nodokļa likuma normu 

piemērošanas kārtība un  atsevišķas prasības pievienotās vērtības nodokļa maksāšanai un 

administrēšanai” 28. punktu un 29.2. punktu,  

 

Apstiprināt līdzfinansējuma maksu (maksa netiek aplikta ar pievienotās vērtības 

nodokli) par Alūksnes Bērnu un jauniešu centra pakalpojumiem, organizējot vasaras nometnes 

un vasaras interešu izglītības programmas: 

1. Vasaras nometnei “Ziķeri būvē un modelē” no 25.06.2019. līdz  29.06.2019. – 

30,00 EUR (trīsdesmit euro) vienam dalībniekam; 

2. Vasaras nometnei “A-Eko” no 05.08.2019. līdz 09.08.2019. – 30,00 EUR 

(trīsdesmit euro) vienam dalībniekam; 

3. Vasaras interešu izglītības programmām 2019. gada jūnijā – augustā (4 un vairāk 

dienas) - 7,00 EUR (septiņi euro) vienam dalībniekam; 

4. Vasaras interešu izglītības programmām 2019. gada jūnijā – augustā (3 un mazāk 

dienas) - 5,00 EUR (pieci euro) vienam dalībniekam; 

5. Vasaras interešu izglītības programmām 2019. gada jūnijā – augustā (2 diennaktis) 

- 15,00 EUR (piecpadsmit euro) vienam dalībniekam. 
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LĒMUMS Nr. 111 

 

Par pakalpojumu maksas apstiprināšanu  

Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolas sniegtajiem pakalpojumiem 

 

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” 29.2. punktu, 

 

Apstiprināt līdzfinansējuma maksu (maksa netiek aplikta ar pievienotās vērtības 

nodokli) par Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolas pakalpojumiem, organizējot 

vasaras nometnes: 

1. Mācību treniņu nometnēm Alūksnē 2019. gada jūnijā - augustā (6 dienas) – 15,00 EUR 

(piecpadsmit euro)  vienam audzēknim;  

2. Biatlona nodaļas mācību treniņu nometnei ārpus novada 2019. gada jūlijā (10 dienas) 

– 25,00 EUR (divdesmit pieci euro) vienam audzēknim; 

3. Džudo nodaļas starptautiskajai mācību treniņu nometnei ārpus novada 2019. gada jūlijā 

(7 dienas) – 20,00 EUR (divdesmit euro) vienam audzēknim;  

4. Nometnei “Pludmales volejbola skoliņa III” 2019. gada jūnijā (5 dienas) – 20,00 EUR 

(divdesmit euro) vienam dalībniekam. 

 

Domes priekšsēdētājs                            A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr. 112 

 

Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates 

muzeja organizētajai nometnei “Amatam ir zelta pamats” 

 

Pamatojoties uz Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzeja iesniegumu, 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” 29.2. punktu, 

 

Apstiprināt maksu par Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzeja pakalpojumiem, 

organizējot vasaras dienas nometni “Amatam ir zelta pamats” no 18.06.2019. – 22.06.2019. – 

25,00 EUR (divdesmit pieci euro) dalībniekam (maksa netiek aplikta ar pievienotās vērtības 

nodokli). 

 

 

Domes priekšsēdētājs                        A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr. 113 

 

Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Bejas pamatskolas organizētajai nometnei  

“Raibā nedēļa” 

 

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

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

03.01.2013. Ministru kabineta noteikumu Nr.17 “Pievienotās vērtība nodokļa likuma normu 

piemērošanas kārtība un atsevišķas prasības pievienotās vērtības nodokļu maksāšanai un 

administrēšanai” 29.2. punktu, 

Apstiprināt maksu par Bejas pamatskolas pakalpojumiem, organizējot vasaras nometni 

,,Raibā nedēļa” no 17.06.2019. līdz 21.06.2019. – 35,00 EUR (trīsdesmit pieci euro) 

dalībniekam (maksa netiks aplikta ar pievienotās vērtības nodokli). 

 

Domes priekšsēdētājs                        A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr. 114 

 

Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu izglītojamajiem Alūksnes Mākslas skolas 

organizētajai izglītojošai ekskursijai plenēra ietvaros 

          Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta 14. punkta g) apakšpunktu, 

Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52. panta pirmās daļas 12. punktu, 03.01.2013. Ministru 

kabineta noteikumu Nr.17 “Pievienotās vērtības nodokļa likuma normu piemērošanas kārtība 

un atsevišķas prasības pievienotās vērtības nodokļa maksāšanai un administrēšanai” 24. punktu, 

Apstiprināt maksu par dalību izglītojošajā ekskursijā vasaras plenēra ietvaros no 

06.06.2019. līdz 07.06.2019.  – 27,00 EUR (divdesmit septiņi euro) vienam izglītojamajam. 

Maksa netiek aplikta ar pievienotās vērtības nodokli. 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                             A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr. 115 

 

Par dalības maksu “Kristera kausa izcīņai pludmales volejbolā” 

 

Ar mērķi nodrošināt “Kristera kausa izcīņas pludmales volejbolā” pilnvērtīgu norisi, kas 

notiks Zeltiņu pagasta sporta svētku ietvaros, atbilstoši sporta svētku nolikumam, organizatoru 

sastādītai tāmei un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punkta 

g) apakšpunktu,  

 

Apstiprināt dalības maksu Zeltiņu pagasta pārvaldes organizētajām sacensībām 

“Kristera kausa izcīņa pludmales volejbolā” 8,00 EUR (astoņi euro) no vienas komandas. 

                

 

Domes priekšsēdētājs                A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr. 116 

 

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

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

apakšpunktu, Ministru kabineta 2018. gada 20. februāra noteikumu Nr.97 „Publiskas personas 

mantas iznomāšanas noteikumi” 4.1. punktu, Maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas 

metodikas un izcenojumu apstiprināšanas kārtību, kas apstiprināta ar Alūksnes novada 

pašvaldības izpilddirektora 22.05.2017. rīkojumu Nr. ANP/1-6/17/167, VI sadaļu un 23. punktu 

un 2019. gada 13. februārī starp Apes novada domi un Alūksnes novada pašvaldību noslēgto 

vienošanos Nr. ANP/1-45.1/19/67, 

1. Apstiprināt Atpūtas un dabas izziņas vietu (dabas māju) īslaicīgās nomas maksas 

pakalpojumu cenrādi (pielikumā uz 1 lapas). 

2. Lēmuma izpildi nodrošina Veclaicenes pagasta pārvalde. 

3. Lēmums stājas spēkā 2019. gada 1. maijā. 

 

Domes priekšsēdētājs                A.DUKULIS 
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https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2019/03.05/Dabas_maju_cena.docx
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr. 117 

 

Par maksas pakalpojuma noteikšanu Treileru laukuma „Vaiņagos”, Kornetos, Veclaicenes 

pagastā, Alūksnes novadā izmantošanai  

 

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

apakšpunktu, Ministru kabineta 2018. gada 20. februāra noteikumu Nr. 97 “Publiskas personas 

mantas iznomāšanas noteikumi” 4.1. apakšpunktu, Maksas pakalpojumu izcenojumu 

noteikšanas metodikas un izcenojumu apstiprināšanas kārtību, kas apstiprināta ar Alūksnes 

novada pašvaldības izpilddirektora 22.05.2017. rīkojumu Nr. ANP/1-6/17/167, VI sadaļu un 

Veclaicenes pagasta pārvaldes 10.04.2019. maksas pakalpojuma izcenojuma aprēķinu, 

1. Noteikt maksu par Treilera laukuma „Vaiņagos”, Kornetos, Veclaicenes pagastā, Alūksnes 

novadā (zemes vienības kadastra apzīmējums 3688 003 0127) izmantošanu 12,40 EUR 

(divpadsmit euro 40 centi) par vienu treilera stāvvietu diennaktī bez pievienotās vērtības 

nodokļa. 

2. Lēmuma izpildi nodrošināt Veclaicenes pagasta pārvaldei. 

3. Lēmums stājas spēkā 2019. gada 1. maijā. 

 

Domes priekšsēdētājs                A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr. 118 

 

Par grozījumiem Alūksnes novada domes 31.01.2019. lēmumā Nr.15 „Par amata vietām 

un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā” 

 

Izskatot Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes 03.04.2019. iesniegumu Nr. SLP/1-

7/19/380 “Par grozījumiem Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes amata sarakstā”, kas 

reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 03.04.2019. ar Nr. ANP/1-42/19/1392, Alūksnes 

Kultūras centra iesniegumu 12.04.2019. Nr. ATN/1-13/19/17 “Par izmaiņām Alūksnes 

Kultūras centra darbinieku amatu sarakstā”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 

15.04.2019. ar Nr. ANP/1-42/19/1535, Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes 15.04.2019. 

iesniegumu Nr. SLP/1-7/19/423 “Par grozījumiem Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes 

amata sarakstā”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 15.04.2019. ar Nr. ANP/1-

42/19/1545, 

ņemot vērā Alūksnes novada domes Finanšu komitejas 18.04.2019. lēmumu (sēdes 

protokols Nr. 5, 23. punkts), 

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

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

5.9. un 5.10. punktu,  

 

Ar 2019. gada 1. maiju izdarīt grozījumus Alūksnes novada domes 31.01.2019. lēmumā 

Nr.15 „Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”: 

1. Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldei (49. pielikums): 

1.1.  12. pozīcijas amata vienībai – sociālais darbinieks, darba slodzi “1” aizstāt ar 

darba slodzi “0,5” un mēnešalgu “[..]” aizstāt ar mēnešalgu “[..]”, 

1.2. sadaļu “Sociālās aprūpes centrs “Pīlādži”” papildināt ar 43.1 punktu šādā 

redakcijā: 

Nr. 

p.k. 
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līmenis 
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43.1 Sociālais 

darbinieks 

39./IIIA 2635 01 

 

8 3 [..] 0,5 [..] 



1.3. sadaļu “Sociālās aprūpes centrs “Pīlādži”” papildināt ar 43.2 punktu šādā 

redakcijā: 

 

1.4. sadaļu “Sociālās aprūpes centrs “Alūksne”” papildināt ar 30.1 punktu šādā 

redakcijā: 

1.5.  sadaļas “Sociālās aprūpes centrs “Alūksne”” un “Sociālās aprūpes centrs 

“Pīlādži”” pārcelt no sadaļas “Sociālo pakalpojumu nodaļa” uz sadaļu “Alūksnes 

novada Sociālo lietu pārvaldes administrācija” un atbilstoši precizēt numerāciju. 

 

2. Alūksnes Kultūras centram (27. pielikums): 

2.1. likvidēt amata vienību – dežurants/garderobists, izslēdzot 12.1 pozīciju, 

2.2. izveidot jaunu amata vienību – sētnieks, izsakot 12.2 pozīciju šādā redakcijā: 

2.3.  amatu sarakstam atbilstoši precizēt numerāciju. 

 
 

Domes priekšsēdētājs                    A.DUKULIS 
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43.2 Sociālais 

rehabilitētājs 

39./IIA 3412 01 

 

5 3 [..] 1,0 [..] 

Nr. 
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30.1 Sociālais 

rehabilitētājs 

39./IIA 3412 01 

 

5 3 [..] 1,0 [..] 

Nr. 

p.k. 
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12.2 Sētnieks 13./I 9613 01 

 

1 1 [..] 1,0 [..] 
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2019. gada 25. aprīlī                                                              sēdes protokols Nr.4, 31.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr. 119 

 

 Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības 2012. gada 23. februāra 

noteikumos Nr. 3/2012 „Kārtība, kādā sadala Alūksnes novada pašvaldības budžeta 

līdzekļus” 

 

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

likuma “Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 2. punktu, Likuma par budžetu un finanšu 

vadību 44. panta pirmo daļu un likumu “Par pašvaldību budžetiem”, 

 

1.  Izdarīt Alūksnes novada pašvaldības 2012. gada 23. februāra noteikumos Nr. 3/2012 

„Kārtība, kādā sadala Alūksnes novada pašvaldības budžeta līdzekļus” šādus grozījumus: 

1.1. 3.2.9. punktu izteikt šādā redakcijā: 

 “3.2.9. ieņēmumi no pašvaldības īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu 

pamatparāda kapitalizācijas”,  

1.2.  papildināt 3.11.punkta tekstu iekavās ar vārdiem “sociālās aprūpes centrs “Pīlādži””, 

1.3.  4.2.5.25. punktā vārdus “Sociālais dienests” aizstāt ar vārdiem “Sociālo lietu 

pārvalde”, 

1.4. 4.2.5.26. punktā svītrot vārdus “ar filiāli “Pīlādži”, 

1.5.  4.2.5.36. punktu izteikt šādā redakcijā: 

 “4.2.5.36. Tūrisma informācijas centrs” 

1.6. 4.2.5.56. punktā svītrot tekstu “(2 inspektoru, kas pilda pienākumus novada teritorijā, 

atlīdzībai)”, 

1.7.  papildināt ar 4.2.5.57. punktu šādā redakcijā: 

 “4.2.5.57. Pašvaldības aģentūra “ALJA””, 

1.8.  papildināt ar 4.2.5.58. punktu šādā redakcijā: 

 “4.2.5.58. Sociālās aprūpes centrs “Pīlādži””, 

1.9.  papildināt ar 4.2.5.59. punktu šādā redakcijā: 

 “4.2.5.59. Alūksnes pilsētas svētki”, 

1.10.  papildināt ar 4.2.5.60. punktu šādā redakcijā: 

 “4.2.5.60. “ERAF projekta “Aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaicene” infrastruktūras 

uzlabošana antropogēnās slodzes mazināšanai un pieejamības nodrošināšanai” 

ietvaros izbūvētas infrastruktūras uzturēšana”, 

1.11. papildināt ar 4.2.5.61.punktu šādā redakcijā: 

 “4.2.5.61. Liepnas vidusskolas internāts”,  

1.12. 4.2.5.2 punktā vārdus “Sociālajām dienestam” aizstāt ar vārdiem “Sociālo lietu 

pārvaldei”, 

alu
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1.13. 4.2.5.4 punktā skaitli “50,4” aizstāt ar skaitli “54,0” un pirms teksta “un 

4.2.4.punktu…” papildināt ar tekstu “4.2.3.2”, 

1.14.  4.2.6. punktā skaitli “10,6” aizstāt ar skaitli “11,0” un pirms teksta “un 4.2.4.punktu…” 

papildināt ar tekstu “4.2.3.2”, 

1.15. 4.2.7. punktā skaitli “15,6” aizstāt ar skaitli “13,0” un pirms teksta “un 4.2.4.punktu…” 

papildināt ar tekstu “4.2.3.2”, 

1.16.  4.2.8. punktā skaitli “23,4” aizstāt ar skaitli “22,0” un pirms teksta “un 4.2.4.punktu…” 

papildināt ar tekstu “4.2.3.2”, 

1.17. papildināt ar 5.2.1 punktu šādā redakcijā: 

“5.2.1 Aprēķina finansējumu bērnu izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai 

PII “Mazputniņš”, ievērojot: 

5.2.11. audzēkņu skaita proporciju vispārējā pirmsskolas programmā, 

5.2.1 2. nosakot divas pirmsskolas skolotāju likmes uz vienu izglītības grupu, 

5.2.1 3. paredzot finansējumu pedagogu aizvietošanai kārtējā atvaļinājuma laikā.”, 

1.18. papildināt ar 5.4.1 punktu šādā redakcijā: 

“5.4.1 Aprēķina finansējumu ēdināšanas pakalpojuma maksas atbrīvojumam, saskaņā 

ar Ministru kabineta 2016.gada 15.jūlija noteikumu Nr.477 “Speciālās izglītības 

iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu (grupu) finansēšanas 

kārtība” 6. un 7.punktu.”,  

1.19. svītrot 6.1.1.5.punktu, 

1.20.  svītrot 6.1.1.7.punktu, 

1.21. papildināt 6.1.1.13. punktu ar vārdiem “ar Jaunlaicenes filiāli” un skaitli “3296,6” 

aizstāt ar skaitli “3537,7”, 

1.22. papildināt ar 6.3.4 punktu šādā redakcijā: 

“6.3.4 Aprēķina finansējumu ēdināšanas pakalpojuma maksas atbrīvojumam, saskaņā 

ar Ministru kabineta 2016.gada 15.jūlija noteikumu Nr.477 “Speciālās izglītības 

iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu (grupu) finansēšanas 

kārtība” 6. un 7.punktu.”,  

1.23. 6.4. punktā skaitli “6.3.3” aizstāt ar skaitli “6.3.4”, 

1.24. 11.2. punktā tekstu “5 (piecu) darba dienu laikā” aizstāt ar tekstu “Domes 

priekšsēdētāja rīkojumā noteiktajā termiņā”, 

1.25.  svītrot 11.3.punktu, 

1.26. 11.4. punktā tekstu “10 (desmit)” aizstāt ar tekstu “15 (piecpadsmit)”, 

1.27.  12.punkta izteikt šādā redakcijā: 

“12. Ja līdz saimnieciskā gada sākumam pašvaldības budžets nav apstiprināts, 

pašvaldības izdevumi mēnesī nedrīkst pārsniegt divpadsmito daļu no iepriekšējā gada 

izdevumiem ar noteikumu, ka salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu pašvaldībai 

nesamazinās izpildāmo funkciju apjoms. Bez ierobežojuma tiek turpināta uzsākto 

investīciju projektu finansēšana.” 

 

2. Alūksnes novada pašvaldības Administrācijas Finanšu nodaļai piemērot iepriekšminētos 

grozījumus izstrādājot Alūksnes novada pašvaldības budžeta 2019. gadam projektu. 

 

3. Lēmums stājās spēkā ar tā pieņemšanu. 

 

Domes priekšsēdētājs A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr. 120 

 

Par saistošo noteikumu Nr. 7/2019 

 „Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2019. gadam” izdošanu 

 

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

pirmās daļas 2. punktu un 46. panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16. un 

17. pantu, 

 

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 7/2019 „Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 

2019. gadam” un to paskaidrojuma rakstu. 

 

Domes priekšsēdētājs                A.DUKULIS 
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https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2019/03.05/Saistosie_noteikumi_budzets.pdf
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2019/03.05/Saistosie_noteikumi_budzets.pdf
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr. 121 

 

Par Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017.   

Investīciju plāna 2015.-2019. gadam aktualizēšanu 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1. punktu, Teritorijas 

attīstības plānošanas likuma 22. panta trešo daļu un Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu 

Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 73. punktu, 

Apstiprināt aktualizēto Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. Investīciju 

plānu 2015.-2019. gadam pielikumā uz 46 lp. 

 

Domes priekšsēdētājs                A.DUKULIS 
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https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2019/03.05/Investīciju_plans_precizet_istais.doc
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr. 122 

 

Par līdzekļu piešķiršanu skolēnu pārvadājumiem 

  

Izskatot Zeltiņu pagasta pārvaldes 14.01.2019. iesniegumu Nr. ZPP/1-5/19/2 “Par 

līdzekļu piešķiršanu autobusa remontam”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 

14.01.2019. ar Nr. ANP/1-42/19/135,  

ņemot vērā Alūksnes novada pašvaldības pienākumu nodrošināt drošu skolēnu 

pārvadājumu pakalpojumu un Alūksnes novada domes Finanšu komitejas 18.04.2019. lēmumu 

(sēdes protokols Nr. 5, 30. punkts), 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu, 15. panta 

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

budžetiem” 16. panta otro daļu un 30. pantu,  

 

1. Piešķirt finansējumu 1822,00 EUR (viens tūkstotis astoņi simti divdesmit divu euro) 

apmērā Zeltiņu pagasta skolēnu pārvadājumiem, autobusa FORD TRANSIT dzinēja 

remonta izdevumu segšanai. 

2. Finansējumu nodrošināt, veicot Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta 2019. gadam 

apstiprinātā finansējuma pārkārtojumus no valdības funkcijas koda 096117 „Alūksnes 

novada skolēnu pārvadājumu rezerves fonds” uz valdības funkcijas kodu 096113 „Zeltiņu 

pagasta skolēnu pārvadājumi” par lēmuma 1. punktā minēto summu. 

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu. 

  

Domes priekšsēdētājs         A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr. 123 

 

Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem 

 

Izskatot Alūksnes muzeja 06.03.2019. iesniegumu Nr. MUZ/1-9/19/16 “Par 

finansējuma piešķiršanu”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 06.03.2019. ar Nr. 

ANP/1-42/19/993, 

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

plāna 2015.-2018. gadam, kas apstiprināts ar Alūksnes novada domes 22.11.2018. lēmumu 

Nr. 439 (sēdes protokols Nr. 16, 37. punkts) 60.2. punktu,  

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

pirmās daļas 2. punktu, likuma “Par pašvaldību budžetiem” 16. panta otro daļu un 30. pantu, 

 

1. Izdalīt no Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem neparedzētiem 

gadījumiem finansējumu 3800,00 EUR (trīs tūkstoši astoņi simti euro) apmērā 

pasākuma  “Eiropas kultūras mantojuma dienas 2019”, kas notiks no 2019. gada 

13. septembra līdz 15.septembrim, līdzfinansēšanai. 

2. Minētos izdevumus attiecināt uz 082201 valdības funkciju kodu – Alūksnes muzejs. 

3. Alūksnes novada pašvaldības Administrācijas Finanšu nodaļai nodrošināt iepriekš 

minēto līdzekļu pārkārtošanu nākamajos budžeta grozījumos.  

4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu. 

 

 

Domes priekšsēdētājs               A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr. 124 

 

Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem 

 

Izskatot Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādes “Cālis” 05.04.2019. iesniegumu 

Nr. PIIC/1-6/19/19 “Par līdzekļu pieprasījumu”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 

05.04.2019. ar Nr. ANP/1-42/19/1429, 

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

plāna 2015.-2018. gadam, kas apstiprināts ar Alūksnes novada domes  22.11.2018. lēmumu 

Nr. 439 (sēdes protokols Nr. 16, 37. punkts) 35.punktu, Alūksnes novada izglītības attīstības 

programmas 2016.-2020. gadam, kas apstiprināta ar Alūksnes novada domes 24.03.2016. 

lēmumu Nr.103 (sēdes protokols Nr. 5, 37. punkts), Izglītības attīstības programmā paredzēto 

uzdevumu un pasākumu plāna 1.1.1. apakšpunktu, Alūksnes novada domes Sociālās, izglītības 

un kultūras komitejas 08.04.2019. lēmumu (sēdes protokols Nr. 3, 5. punkts) un Alūksnes 

novada domes Finanšu komitejas 18.04.2019. lēmumu (sēdes protokols Nr. 5, 28. punkts), 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. punktu, 21. panta 

pirmās daļas 2. un 23. punktu, likuma “Par pašvaldību budžetiem” 16. panta otro daļu un 30. 

pantu, 

 

1. Izdalīt no Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem neparedzētiem 

gadījumiem finansējumu 6 014 EUR (seši tūkstoši četrpadsmit euro) apmērā Alūksnes 

pirmsskolas izglītības iestādes “Cālis” vienas podiņu krāsns kapitālajam remontam. 

2. Minētos izdevumus attiecināt uz 091130 valdības funkcijas kodu - Alūksnes 

pirmsskolas izglītības iestāde “Cālis”. 

3. Alūksnes novada pašvaldības Administrācijas Finanšu nodaļai nodrošināt iepriekš 

minēto līdzekļu pārkārtošanu nākamajos budžeta grozījumos.  

4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu. 

 

Domes priekšsēdētājs                  A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr. 125 

 

Par pašvaldības aģentūras “ALJA” finansējuma mērķa maiņu  

 Izskatot pašvaldības aģentūras “ALJA” 05.04.2019. iesniegumu Nr. ALJA/1-7/19/24 

“Par naudas līdzekļu mērķa maiņu”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 05.04.2019. ar 

Nr. ANP/1-42/19/1437, 

ņemot vērā Ministru kabineta 2016. gada 17. novembra rīkojuma Nr. 684 “Zivju resursu 

mākslīgās atražošanas plāns 2017.-2020.gadam” 78. panta pirmās daļas 1. punktu un 

pašvaldības aģentūras “ALJA” 2018. gadā piešķirtā finansējuma līdzekļu atlikumu 2018. gada 

beigās, 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 3. punktu, 21. panta 

pirmās daļas 2. punktu,  un likuma “Par pašvaldības budžetiem” 29. un 30. pantu, 

 Atbalstīt pašvaldības aģentūrai “ALJA” 2018. gadā piešķirtā finansējuma līdzekļu 

atlikuma mērķa maiņu 15 000,00 EUR (piecpadsmit tūkstoši euro) apmērā no varavīksnes 

foreļu iegādes un ielaišanas Alūksnes ezerā uz citu zivju sugu mazuļu iegādi un ielaišanu 

Alūksnes novada publiskajās ūdenstilpēs. 

 

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 

2019. gada 25. aprīlī                                                              sēdes protokols Nr.4, 38.p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr. 126 

 

Par līdzekļu izdalīšanu Jaunannas pagasta pārvaldei no Alūksnes novada pašvaldības 

Ceļu un ielu uzkrājuma fonda 

 

Izskatot Jaunannas pagasta pārvaldes 15.02.2019. iesniegumu Nr. JNPP/1-5/19/5 “Par 

līdzekļu piešķiršanu”, kas saņemts un reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 15.02.2019. ar 

Nr. ANP/1-42/19/648,  

ņemot vērā Alūksnes novada domes 2018. gada 22. novembra lēmumu Nr.421 “Par 

Dzirnavu tilta, Jaunannas pagastā, Alūksnes novadā atjaunošanu”,  

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 Jaunannas pagasta pārvaldei no Alūksnes novada pašvaldības Ceļu un ielu 

uzkrājuma fonda finansējumu 80 000 EUR (astoņdesmit tūkstoši euro) apmērā 

Dzirnavu tilta, ceļa posmā Jaunanna – Eizentāle, Jaunannas pagastā, Alūksnes novadā 

atjaunošanas būvdarbiem. 

2. Alūksnes novada pašvaldības Finanšu nodaļai nodrošināt iepriekšminēto līdzekļu 

pārkārtošanu nākamajos budžeta grozījumos. 

 
 

Domes priekšsēdētājs                          A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr. 127 

 

Par aizņēmumu ceļu infrastruktūras projekta “Dzirnavu tilta, ceļa posma Jaunanna – 

Eizentāle, Jaunannas pagastā, Alūksnes novadā atjaunošana” īstenošanai 

 

Izskatot Jaunannas pagasta pārvaldes 15.02.2019. iesniegumu Nr. JNPP/1-5/19/5 “Par 

līdzekļu piešķiršanu”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 15.02.2019. ar Nr. ANP/1-

42/19/648,  

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) 1.3.punktu, Alūksnes novada attīstības programmas 

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

novada domes  22.11.2018. lēmumu Nr. 439 (sēdes protokols Nr. 16, 37.punkts) 10.3. punktu, 

Alūksnes novada domes 22.11.2018. lēmumu Nr. 421 “Par Dzirnavu tilta, Jaunannas pagastā, 

Alūksnes novadā atjaunošanu” (sēdes protokols Nr. 16, 19. punkts),  un to, ka pašvaldības 

autoceļa infrastruktūra “Dzirnavu tilts” un  ceļa posms “Jaunanna – Eizentāle” pēc atjaunošanas 

būs pieejama ikvienam lietotājam bez ierobežojuma un bez maksas, 

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

pirmās daļas 27. punktu, likuma „Par valsts budžetu 2019. gadam” 15. panta pirmās daļas 7. 

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 ceļu infrastruktūras projekta “Dzirnavu tilta, ceļa posma 

Jaunanna – Eizentāle, Jaunannas pagastā, Alūksnes novadā atjaunošana”  īstenošanai 

līdz 109 907,62 EUR (viens simts deviņi tūkstoši deviņi simti septiņu euro 62 centu) 

apmēram, ar aizņēmuma pamatsummas atmaksas termiņu no 2020. gada marta līdz 

2026. 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 2 lp. 

 

Domes priekšsēdētājs        A.DUKULIS 
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https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2019/03.05/Aiznemumu_aprekins_2019_Jaunannas_tilts%20(1).xlsx
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LĒMUMS Nr. 128 

 

Par aizņēmumu projekta “Alūksnes novada pašvaldības autoceļa “Mežumuiža – 

Pakalni – Ezīšava - Vecāgas” posma “Mežumuiža – Pakalni - Ezīšava” pārbūve” 

īstenošanai 

 

Ņemot vērā Lauku atbalsta dienesta 19.09.2018. vēstuli Nr.07.3-11/18/113-e “Lēmums 

par projekta iesnieguma apstiprināšanu”, kas reģistrēta Alūksnes novada pašvaldībā 

19.09.2018. ar Nr. ANP/1-35/18/3624, Alūksnes novada domes 28.06.2018. lēmumu Nr. 234 

“Par projektu “Alūksnes novada pašvaldības autoceļa “Mežumuiža – Pakalni – Ezīšava- 

Vecāgas” posma “Mežumuiža – Pakalni - Ezīšava” pārbūve” (sēdes protokols Nr. 8, 18. punkts)  

un tā grozījumu,  nepieciešamību nodrošināt projekta līdzfinansēšanu un priekšfinansēšanu, un 

to, ka pašvaldības autoceļš “Mežumuiža – Pakalni - Ezīšava” pēc pārbūves būs pieejams 

ikvienam lietotājam bez ierobežojuma un bez maksas, 

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

pirmās daļas 27. punktu, likuma „Par valsts budžetu 2019. gadam” 15. 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 ELFLA projekta “Alūksnes novada pašvaldības autoceļa 

“Mežumuiža – Pakalni – Ezīšava - Vecāgas” posma “Mežumuiža – Pakalni - Ezīšava” 

pārbūve” īstenošanai līdz 219 181,04 EUR (divi simti deviņpadsmit tūkstoši viens simts 

astoņdesmit viena euro 4 centu) apmērā ar aizņēmuma pamatsummas atmaksas termiņu 

no 2020. gada marta līdz 2029. 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 3 lp. 

 

Domes priekšsēdētājs        A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr. 129 

 

Par grozījumiem Alūksnes novada domes 04.09.2018. lēmumā Nr. 322  

“Par izglītības iestāžu investīciju projektu un aizņēmumu tā īstenošanai” 

 

Ņemot vērā Ministru kabineta 2018. gada 23. maija rīkojumu Nr. 223 “Par prioritārajam 

pasākumam “Papildu investīcijas valsts nozīmes sporta infrastruktūras attīstības projektu 

īstenošanai” paredzētā finansējuma sadalījumu 2018. gadā”, 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) 

2.2.punktu, Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. aktualizētā Investīciju plāna 

2015.-2018. gadam, kas apstiprināts ar Alūksnes novada domes  22.11.2018. lēmumu Nr. 439 

(sēdes protokols Nr. 16, 37. punkts) 30. punktu, Alūksnes novada izglītības attīstības 

programmas 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 

1.1.4.punktu, Alūksnes novada domes 31.01.2018. lēmumu Nr. 41 “Par iepirkuma veikšanu” 

(ārkārtas sēdes protokols Nr. 2, 7. punkts), starp Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes 

ministriju un Alūksnes novada pašvaldību 27.07.2018. noslēgto sadarbības līgumu (Nr. ANP/1-

45.3/18/114), 

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

pirmās daļas 4. un 6. punktu, 21. panta pirmās daļas 2., 23. un 27. punktu, likuma „Par valsts 

budžetu 2019. gadam” 15. panta pirmās daļas 3. 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, 

 

Izdarīt grozījumus Alūksnes novada domes 04.09.2018. lēmumā Nr. 322 “Par izglītības 

iestāžu investīciju projektu un aizņēmumu tā īstenošanai”: 

1. Lēmuma nosaukumā, 1. un 3. punktā vārdus “izglītības iestāžu investīciju” aizstāt ar 

vārdiem “valsts nozīmes sporta infrastruktūras attīstības”. 

2. Paredzamā aizņēmuma atmaksas plānoto grafiku izteikt jaunā redakcijā, saskaņā ar 

pielikumu. 

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu. 

 

Pielikumā: Paredzamā aizņēmuma atmaksas plānotais grafiks (precizēts) uz 2 lp. 

 

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 

2019. gada 25. aprīlī                                                              sēdes protokols Nr.4, 43.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr. 130 

 

Par atļauju Intai CINGLEREI savienot amatus 

 

1. Izskatījusi Intas CINGLERES 15.04.2019. iesniegumu (saņemts Alūksnes novada 

pašvaldībā 16.04.2019. un reģistrēts ar Nr. ANP/1-42/19/1564), kurā viņa lūdz atļauju 

savienot valsts amatpersonas – Jaunalūksnes un Malienas pagastu pārvalžu vadītājas amatu 

ar 2019. gada Eiropas Parlamenta vēlēšanu iecirkņa komisijas priekšsēdētājas amatu, 

Alūksnes novada dome konstatē: 

1.1. Ņemot vērā Alūksnes novada domes 18.03.2010. lēmumu Nr. 179 „Par Alūksnes 

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

79.p.) un 31.03.2010. vienošanos Nr.53 ar I.CINGLERI un Alūksnes novada 

pašvaldību, I.CINGLERE strādā Alūksnes novada pašvaldībā Jaunalūksnes un 

Malienas pagastu pārvalžu vadītājas amatā. Saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta 

novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (turpmāk – Likums), 4. panta pirmās daļas 

14. punktu, pašvaldības pagasta pārvaldes vadītājs ir valsts amatpersona. 

1.2.Ņemot vērā Alūksnes novada vēlēšanu komisijas 05.04.2019. lēmumu Nr. 1 “Par 

vēlēšanu iecirkņu komisiju izveidošanu 2019. gada 25. maija Eiropas Parlamenta 

vēlēšanām” I.CINGLERE ievēlēta par Alūksnes novada 309. vēlēšanu iecirkņa 

komisijas priekšsēdētāju. Eiropas Parlamenta vēlēšanu iecirkņa komisijas 

priekšsēdētājs pilda vēlēšanu iecirkņa priekšsēdētāja pienākumus vēlēšanu laikā. 

Atbilstoši Likuma 4. pantam Eiropas Parlamenta vēlēšanu iecirkņa komisijas loceklis 

nav amatpersona. 

2. 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. 
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3. Speciālie amata savienošanas ierobežojumi Jaunalūksnes un Malienas pagastu pārvalžu 

vadītājam kā valsts amatpersonai ir noteikti Likuma 7. panta ceturtajā daļā, kur norādīts, ka 

minētā amatpersona var savienot valsts amatpersonas amatu tikai ar: 

1) amatu arodbiedrībā, biedrībā vai nodibinājumā, politiskajā partijā, politisko partiju 

apvienībā vai reliģiskajā organizācijā, ja šā panta septītajā daļā nav noteikts citādi; 

2) šādiem amatiem, ja tas nerada interešu konfliktu un ir saņemta tās valsts 

amatpersonas vai koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu 

iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā: 

a) amatu kapitālsabiedrībā, kurā publiska persona vai publiskas personas 

kapitālsabiedrība ir dalībnieks, ja tas saistīts ar publiskas personas interešu 

pārstāvēšanu šajā kapitālsabiedrībā, 

b) citu amatu publiskas personas institūcijā, 

c) eksperta (konsultanta) darbu, kura izpildes vieta ir citas valsts administrācija, 

starptautiskā organizācija vai tās pārstāvniecība (misija). 

4. 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. 

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 

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 ceturto daļu 

ir kompetenta sniegt atļauju I.CINGLEREI savienot amatus. 

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

Jaunalūksnes un Malienas pagastu pārvalžu vadītāja un Eiropas Parlamenta vēlēšanu 

iecirkņa komisijas priekšsēdētāja pienākumus un nosacījumu, ka, veicot valsts amatpersonas 

amata pienākumus, I.CINGLERE 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 Jaunalūksnes un Malienas pagastu pārvalžu 

vadītāja pienākumu pildīšanai, ievērojot likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts 

amatpersonu darbībā” 2. pantā noteikto mērķi un pamatojoties uz likuma „Par interešu 

konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7. panta ceturtās daļas 2) punkta b) 

apakšpunktu, 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 Jaunalūksnes un Malienas 

pagastu pārvalžu vadītāja un Eiropas Parlamenta vēlēšanu iecirkņa komisijas 

priekšsēdētāja amatus. 

  

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

savienojot amatus, 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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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 

2019. gada 25. aprīlī                                                              sēdes protokols Nr.4, 44.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr. 131 

 

Par atļauju Ivetai VĀRTUKAPTEINEI savienot amatus 

 

1. Izskatījusi Ivetas VĀRTUKAPTEINES 15.04.2019. iesniegumu (saņemts Alūksnes novada 

pašvaldībā 15.04.2019. un reģistrēts ar Nr. ANP/1-42/19/1540), kurā viņa lūdz atļauju 

savienot valsts amatpersonas – Jaunlaicenes, Veclaicenes un Ziemera pagastu pārvalžu 

vadītājas amatu ar 2019. gada Eiropas Parlamenta vēlēšanu iecirkņa komisijas 

priekšsēdētājas amatu, Alūksnes novada dome konstatē: 

1.1. Ņemot vērā Alūksnes novada domes 18.03.2010. lēmumu Nr. 179 „Par Alūksnes 

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

79.p.) un 31.03.2010. vienošanos Nr. 48 ar I.VĀRTUKAPTEINI un Alūksnes novada 

pašvaldību, I.VĀRTUKAPTEINE strādā Alūksnes novada pašvaldībā Jaunlaicenes, 

Veclaicenes un Ziemera pagasta pārvalžu vadītājas amatā. Saskaņā ar likuma „Par 

interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (turpmāk – Likums), 4. 

panta pirmās daļas 14.punktu, pašvaldības pagasta pārvaldes vadītājs ir valsts 

amatpersona. 

1.2. Ņemot vērā Alūksnes novada domes 24.10.2013. lēmumu Nr. 483 “Par amatpersonu, 

kas realizē dzīvesvietas deklarēšanas iestādes funkcijas Alūksnes novada pašvaldībā, 

iecelšanu” (sēdes protokols Nr. 19, 12.p.), I.VĀRTUKAPTEINE iecelta par 

amatpersonu, kas realizē dzīvesvietas deklarēšanas iestādes funkcijas Ziemera pagasta 

pārvaldē. Saskaņā ar Likuma 4. panta otrās daļas 1) un 2) punktu, amatpersona, kas 

realizē dzīvesvietas deklarēšanas iestādes funkcijas, ir valsts amatpersona. 

1.3.Ņemot vērā Alūksnes novada vēlēšanu komisijas 05.04.2019. lēmumu Nr. 2 “Par 

vēlēšanu iecirkņu komisiju izveidošanu 2019. gada 25. maija Eiropas Parlamenta 

vēlēšanām” I.VĀRTUKAPTEINE ievēlēta par Alūksnes novada 317. vēlēšanu 

iecirkņa komisijas priekšsēdētāju. Eiropas Parlamenta vēlēšanu iecirkņa komisijas 

priekšsēdētājs pilda vēlēšanu iecirkņa priekšsēdētāja pienākumus vēlēšanu laikā. 

Atbilstoši Likuma 4.pantam Eiropas Parlamenta vēlēšanu iecirkņa komisijas loceklis 

nav amatpersona. 

2. 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. 
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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. 

3. Speciālie amata savienošanas ierobežojumi Jaunlaicenes, Veclaicenes un Ziemera pagastu 

pārvalžu vadītājam kā valsts amatpersonai ir noteikti Likuma 7. panta ceturtajā daļā, kur 

norādīts, ka minētā amatpersona var savienot valsts amatpersonas amatu tikai ar: 

1) amatu arodbiedrībā, biedrībā vai nodibinājumā, politiskajā partijā, politisko partiju 

apvienībā vai reliģiskajā organizācijā, ja šā panta septītajā daļā nav noteikts citādi; 

2) šādiem amatiem, ja tas nerada interešu konfliktu un ir saņemta tās valsts 

amatpersonas vai koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu 

iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā: 

a) amatu kapitālsabiedrībā, kurā publiska persona vai publiskas personas 

kapitālsabiedrība ir dalībnieks, ja tas saistīts ar publiskas personas interešu 

pārstāvēšanu šajā kapitālsabiedrībā, 

b) citu amatu publiskas personas institūcijā, 

c) eksperta (konsultanta) darbu, kura izpildes vieta ir citas valsts administrācija, 

starptautiskā organizācija vai tās pārstāvniecība (misija). 

4. Speciālie amata savienošanas ierobežojumi amatpersonai, kas realizē dzīvesvietas 

deklarēšanas iestādes funkcijas, ir noteikti Likuma 7. panta sestajā daļā, kur norādīts, ka 

minētā amatpersona var savienot valsts amatpersonas amatu tikai ar: 

1) amatu arodbiedrībā; 

2) citu amatu, uzņēmuma līguma, pilnvarojuma izpildi vai saimniecisko darbību 

individuālā komersanta statusā vai reģistrējoties Valsts ieņēmumu dienestā kā 

saimnieciskās darbības veicējam saskaņā ar likumu “Par iedzīvotāju ienākuma 

nodokli”, ja šī savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta attiecīgās publiskas 

personas iestādes vadītāja vai viņa pilnvarotas personas rakstveida atļauja. Ja 

profesionālā dienesta karavīrs likumā noteiktajā kārtībā uz noteiktu laiku iecelts amatā 

civilā valsts iestādē vai valsts drošības iestādē, rakstveida atļauju amatu savienošanai 

izsniedz tās iestādes vadītājs, kurš viņu iecēlis amatā. 

5. 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. 

6. 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 

pašvaldības iestāžu vadītājus, kā arī citas amatpersonas (21. panta pirmās daļas 9. punkts). 

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

Likuma 7. panta ceturto un sesto daļu ir kompetenta sniegt atļauju I.VĀRTUKAPTEINEI 

savienot amatus. 

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

Jaunlaicenes, Veclaicenes un Ziemera pagasta vadītāja un Eiropas Parlamenta vēlēšanu 

iecirkņa komisijas priekšsēdētāja amata pienākumus un nosacījumu, ka, veicot valsts 

amatpersonas amata pienākumus, I.VĀRTUKAPTEINE 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 Jaunlaicenes, Veclaicenes un 
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Ziemera pagasta vadītāja un amatpersonas, kas realizē dzīvesvietas deklarēšanas iestādes 

funkcijas, amata pienākumu pildīšanai, ievērojot likuma „Par interešu konflikta novēršanu 

valsts amatpersonu darbībā” 2. pantā noteikto mērķi un pamatojoties uz likuma „Par interešu 

konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7. panta ceturtās daļas 2) punkta b) 

apakšpunktu, sestās daļas 2) 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 VĀRTUKAPTEINEI (personas kods [..]) savienot Jaunlaicenes, 

Veclaicenes un Ziemera pagastu pārvalžu vadītāja un Eiropas Parlamenta vēlēšanu 

iecirkņa komisijas priekšsēdētāja amatus. 

  

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 amatus, 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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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 

2019. gada 25. aprīlī                                                              sēdes protokols Nr.4, 45.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr. 132 

 

Par atļauju Sanitai BĒRZIŅAI savienot amatus 

 

1. Izskatījusi Sanitas BĒRZIŅAS 10.04.2019. iesniegumu (saņemts Alūksnes novada 

pašvaldībā 10.04.2019. un reģistrēts ar Nr. ANP/1-42/19/1495), kurā viņa lūdz atļauju 

savienot valsts amatpersonas – Alūksnes Kultūras centra direktores amatu ar 2019.gada 

Eiropas Parlamenta vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa amatu, Alūksnes novada dome 

konstatē:  

1.1.Saskaņā ar 16.03.2006. darba līgumu Nr.61, S.BĒRZIŅA strādā par Alūksnes 

novada pašvaldības iestādes “Alūksnes Kultūras centrs” (iepriekšējais iestādes 

nosaukums – Alūksnes pilsētas Tautas nams) direktori. Galvenie Alūksnes Kultūras 

centra direktora amata pienākumi plānot, vadīt un koordinēt Alūksnes Kultūras 

centra darbu, organizēt kultūras pasākumus. Atbilstoši likuma „Par interešu 

konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”, turpmāk tekstā – Likums, 4.panta 

pirmās daļas 16.punktam Alūksnes Kultūras centra direktors ir valsts amatpersona. 

1.2.Saskaņā ar Alūksnes novada domes 28.06.2017. lēmumu Nr.201 „Par Licencēšanas 

komisijas sastāva apstiprināšanu” (sēdes protokols Nr.10, 40.punkts) S.BĒRZIŅA 

ir ievēlēta par Licencēšanas komisijas locekli. Licencēšanas komisijas galvenais 

komisijas uzdevums ir veikt licenču izsniegšanu saimnieciskajai darbībai, citu 

saskaņojumu un atļauju izsniegšanu saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības 

saistošajiem noteikumiem un lēmumiem. Atbilstoši Likuma 4.panta otrajai daļai 

Licencēšanas komisijas loceklis ir valsts amatpersona. 

1.3.Eiropas Parlamenta vēlēšanu iecirkņa komisijas priekšsēdētājs pilda vēlēšanu 

iecirkņa priekšsēdētāja pienākumus vēlēšanu laikā. Atbilstoši Likuma 4.pantam 

Eiropas Parlamenta vēlēšanu iecirkņa komisijas loceklis nav amatpersona. 

2. 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 
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pieļaujama, ja tā nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām 

ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai. 

3. Speciālie amata savienošanas ierobežojumi Alūksnes Kultūras centra direktoram kā valsts 

amatpersonai ir noteikti Likuma 7.panta ceturtajā daļā, kur norādīts, ka minētā amatpersona 

var savienot valsts amatpersonas amatu tikai ar: 

1) amatu arodbiedrībā, biedrībā vai nodibinājumā, politiskajā partijā, politisko partiju 

apvienībā vai reliģiskajā organizācijā, ja šā panta septītajā daļā nav noteikts citādi; 

2) šādiem amatiem, ja tas nerada interešu konfliktu un ir saņemta tās valsts 

amatpersonas vai koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu 

iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā: 

a) amatu kapitālsabiedrībā, kurā publiska persona vai publiskas personas 

kapitālsabiedrība ir dalībnieks, ja tas saistīts ar publiskas personas interešu 

pārstāvēšanu šajā kapitālsabiedrībā, 

b) citu amatu publiskas personas institūcijā, 

c) eksperta (konsultanta) darbu, kura izpildes vieta ir citas valsts administrācija, 

starptautiskā organizācija vai tās pārstāvniecība (misija). 

4. Speciālie amata savienošanas ierobežojumi Licencēšanas komisijas loceklim kā 

amatpersonai, kas pieņem lēmumus par licenču, atļauju izsniegšanu saimnieciskās darbības 

veikšanai, ir noteikti Likuma 7.panta sestajā daļā, kur norādīts, ka minētā amatpersona var 

savienot valsts amatpersonas amatu tikai ar: 

1) amatu arodbiedrībā; 

2) citu amatu, uzņēmuma līguma, pilnvarojuma izpildi vai saimniecisko darbību 

individuālā komersanta statusā vai reģistrējoties Valsts ieņēmumu dienestā kā 

saimnieciskās darbības veicējam saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma 

nodokli", ja šī savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta attiecīgās publiskas 

personas iestādes vadītāja vai viņa pilnvarotas personas rakstveida atļauja. Ja 

profesionālā dienesta karavīrs likumā noteiktajā kārtībā uz noteiktu laiku iecelts amatā 

civilā valsts iestādē vai valsts drošības iestādē, rakstveida atļauju amatu savienošanai 

izsniedz tās iestādes vadītājs, kurš viņu iecēlis amatā. 

5. 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. 

6. 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 

pašvaldības iestāžu vadītājus, kā arī citas amatpersonas (21.panta pirmās daļas 9.punkts). 

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

Likuma 7.panta ceturto un sesto daļu ir kompetenta sniegt atļauju S.BĒRZIŅAI savienot 

amatus. 

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

Alūksnes Kultūras centra direktora, Licencēšanas komisijas locekļa un Eiropas Parlamenta 

vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa amata pienākumus un nosacījumu, ka, veicot valsts 

amatpersonas amata pienākumus, S.BĒRZIŅA 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 Alūksnes Kultūras centra 

direktora un Licencēšanas komisijas locekļa amata pienākumu pildīšanai, ievērojot likuma 

„Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 2.pantā noteikto mērķi un 
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pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 

7.panta ceturtās daļas 2) punkta b) apakšpunktu, sestās daļas 2) 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 

direktora, Alūksnes novada pašvaldības Licencēšanas komisijas un Eiropas Parlamenta 

vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa amatus. 

  

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 amatus, 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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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 

2019. gada 25. aprīlī                                                              sēdes protokols Nr.4, 46.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr. 133 

 

Par atļauju Ingūnai DOVGĀNEI savienot amatus 

 

1. Izskatījusi Ingūnas DOVGĀNES 16.04.2019. iesniegumu (saņemts Alūksnes novada 

pašvaldībā 16.04.2019. un reģistrēts ar Nr. ANP/1-42/19/1567), kurā viņa lūdz atļauju 

savienot valsts amatpersonas – Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādes “PIENENĪTE” 

vadītājas amatu ar 2019.gada Eiropas Parlamenta vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa 

darbu, Alūksnes novada dome konstatē: 

1.1. Saskaņā ar Alūksnes novada domes 26.07.2018. lēmumu Nr. 254 “Par Alūksnes 

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

punkts), 01.08.2018. darba līgumu Nr. 40 starp Alūksnes novada pašvaldību un 

I.DOVGĀNI, I.DOVGĀNE iecelta un strādā par Alūksnes pirmsskolas izglītības 

iestādes “PIENENĪTE” vadītāju. Saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu 

valsts amatpersonu darbībā” (turpmāk tekstā – Likums), 4. panta pirmās daļas 

14.punktu, pašvaldības iestādes vadītājs ir valsts amatpersona. 

1.2.Eiropas Parlamenta vēlēšanu iecirkņa komisijas loceklis pilda vēlēšanu iecirkņa 

locekļa pienākumus vēlēšanu laikā. Atbilstoši Likuma 4.pantam Eiropas Parlamenta 

vēlēšanu iecirkņa komisijas loceklis nav amatpersona. 

2. 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. 

3. Speciālie amata savienošanas ierobežojumi Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādes 

“PIENENĪTE” iestādes vadītājam kā valsts amatpersonai ir noteikti Likuma 7.panta 

ceturtajā daļā, kur norādīts, ka minētā amatpersona var savienot valsts amatpersonas amatu 

tikai ar: 

1) amatu arodbiedrībā, biedrībā vai nodibinājumā, politiskajā partijā, politisko partiju 

apvienībā vai reliģiskajā organizācijā, ja šā panta septītajā daļā nav noteikts citādi; 
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2) šādiem amatiem, ja tas nerada interešu konfliktu un ir saņemta tās valsts 

amatpersonas vai koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu 

iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā: 

a) amatu kapitālsabiedrībā, kurā publiska persona vai publiskas personas 

kapitālsabiedrība ir dalībnieks, ja tas saistīts ar publiskas personas interešu 

pārstāvēšanu šajā kapitālsabiedrībā, 

b) citu amatu publiskas personas institūcijā, 

c) eksperta (konsultanta) darbu, kura izpildes vieta ir citas valsts administrācija, 

starptautiskā organizācija vai tās pārstāvniecība (misija). 

4. 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. 

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 

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 ceturto daļu 

ir kompetenta sniegt atļauju I.DOVGĀNEI savienot amatus. 

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

Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādes “PIENENĪTE” vadītāja amata un Eiropas 

Parlamenta vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa amata pienākumus un nosacījumu, ka, veicot 

valsts amatpersonas amata pienākumus, I.DOVGĀNE 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 Alūksnes pirmsskolas 

izglītības iestādes “PIENENĪTE” vadītāja amata pienākumu pildīšanai, ievērojot likuma 

„Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 2.pantā noteikto mērķi un 

pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 

7.panta ceturtās daļas 2) punkta b) apakšpunktu, 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” vadītāja amatu un Eiropas Parlamenta vēlēšanu 

iecirkņa komisijas locekļa amatu. 

  

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

2019. gada 25. aprīlī                                                              sēdes protokols Nr.4, 47.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr. 134 

 

Par atļauju Modrītei VOSKAI savienot amatus 

 

1. Izskatījusi Modrītes VOSKAS 12.04.2019. iesniegumu (saņemts Alūksnes novada 

pašvaldībā 15.04.2019. un reģistrēts ar Nr. ANP/1-42/19/1533), kurā viņa lūdz atļauju 

savienot valsts amatpersonas – Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādes “SPRĪDĪTIS” 

vadītājas amatu ar 2019. gada Eiropas Parlamenta vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa 

darbu, Alūksnes novada dome konstatē: 

1.1. Pamatojoties uz 29.01.1996. darba līgumu Nr. 24, M.VOSKA strādā Alūksnes 

pirmsskolas izglītības iestādes „SPRĪDĪTIS” vadītājas amatā. Iestādes vadītāja 

galvenajos pienākumos ietilpst iestādes darba organizācijas nodrošināšana. Saskaņā ar 

likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (turpmāk – 

Likums), 4. panta pirmās daļas 14. punktu, pašvaldības iestādes vadītājs ir valsts 

amatpersona. 

1.2. Ar Alūksnes novada domes 28.06.2017. lēmumu Nr.199 „Par Administratīvās 

komisijas sastāva apstiprināšanu” (sēdes protokols Nr. 10, 38. punkts) M.VOSKA 

ievēlēta par Administratīvās komisijas locekli. Administratīvās komisijas galvenais 

pienākums ir realizēt pašvaldībai noteiktā uzdevuma – administratīvā pārkāpuma lietu 

izskatīšanu un izpildi. Atbilstoši Likuma 4. panta otrās daļas 2. punktam 

Administratīvās komisijas loceklis ir valsts amatpersona. 

1.3. Eiropas Parlamenta vēlēšanu iecirkņa komisijas loceklis pilda vēlēšanu iecirkņa 

locekļa pienākumus vēlēšanu laikā. Atbilstoši Likuma 4. pantam Eiropas Parlamenta 

vēlēšanu iecirkņa komisijas loceklis nav amatpersona. 

2. 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. 
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3. Speciālie amata savienošanas ierobežojumi Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādes 

“SPRĪDĪTIS” iestādes vadītājam kā valsts amatpersonai ir noteikti Likuma 7. panta ceturtajā 

daļā, kur norādīts, ka minētā amatpersona var savienot valsts amatpersonas amatu tikai ar: 

1) amatu arodbiedrībā, biedrībā vai nodibinājumā, politiskajā partijā, politisko partiju 

apvienībā vai reliģiskajā organizācijā, ja šā panta septītajā daļā nav noteikts citādi; 

2) šādiem amatiem, ja tas nerada interešu konfliktu un ir saņemta tās valsts 

amatpersonas vai koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu 

iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā: 

a) amatu kapitālsabiedrībā, kurā publiska persona vai publiskas personas 

kapitālsabiedrība ir dalībnieks, ja tas saistīts ar publiskas personas interešu 

pārstāvēšanu šajā kapitālsabiedrībā, 

b) citu amatu publiskas personas institūcijā, 

c) eksperta (konsultanta) darbu, kura izpildes vieta ir citas valsts administrācija, 

starptautiskā organizācija vai tās pārstāvniecība (misija). 

4. Speciālie amata savienošanas ierobežojumi Alūksnes novada pašvaldības Administratīvās 

komisijas loceklim kā valsts amatpersonai ir noteikti Likuma 7. panta sestajā daļā, kur 

norādīts, ka minētā amatpersona var savienot valsts amatpersonas amatu tikai ar: 

1) amatu arodbiedrībā; 

2) citu amatu, uzņēmuma līguma, pilnvarojuma izpildi vai saimniecisko darbību 

individuālā komersanta statusā vai reģistrējoties Valsts ieņēmumu dienestā kā 

saimnieciskās darbības veicējam saskaņā ar likumu “Par iedzīvotāju ienākuma 

nodokli”, ja šī savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta attiecīgās publiskas 

personas iestādes vadītāja vai viņa pilnvarotas personas rakstveida atļauja. Ja 

profesionālā dienesta karavīrs likumā noteiktajā kārtībā uz noteiktu laiku iecelts amatā 

civilā valsts iestādē vai valsts drošības iestādē, rakstveida atļauju amatu savienošanai 

izsniedz tās iestādes vadītājs, kurš viņu iecēlis amatā. 

5. 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. 

6. 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 

pašvaldības iestāžu vadītājus (21. panta pirmās daļas 9. punkts), ievēlēt pašvaldības 

pārstāvjus un locekļus pašvaldības vai valsts komitejās, komisijās, valdēs un darba grupās 

(21. panta pirmās daļas 24. punkts). Līdz ar to secināms, ka Alūksnes novada pašvaldības 

dome ir institūcija, kas saskaņā ar Likuma 7. panta ceturto un sesto daļu ir kompetenta sniegt 

atļauju M.VOSKAI savienot amatus. 

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

Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādes “SPRĪDĪTIS” vadītāja amata, Alūksnes novada 

pašvaldības Administratīvās komisijas locekļa amata un Eiropas Parlamenta vēlēšanu 

iecirkņa komisijas locekļa pienākumus un nosacījumu, ka, veicot valsts amatpersonas amata 

pienākumus, M.VOSKA 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 Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādes 

“SPRĪDĪTIS” un Alūksnes novada pašvaldības Administratīvās komisijas locekļa amata 

pienākumu pildīšanai, ievērojot likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts 

amatpersonu darbībā” 2. pantā noteikto mērķi un pamatojoties uz likuma „Par interešu 
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konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7. panta ceturtās daļas 2) punkta b) 

apakšpunktu, sestās daļas 2) 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 Modrītei VOSKAI (personas kods [..]) savienot Alūksnes pirmsskolas izglītības 

iestādes “SPRĪDĪTIS” vadītāja amatu, Alūksnes novada pašvaldības Administratīvās 

komisijas locekļa amatu un Eiropas Parlamenta vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa 

amatu. 

  

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 amatus, 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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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 

2019. gada 25. aprīlī                                                              sēdes protokols Nr.4, 48.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr. 135 

 

Par Alūksnes novada pašvaldības delegātiem 

biedrības “Latvijas Pašvaldību savienība” 30. kongresā 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta ievaddaļu un biedrības “Latvijas 

Pašvaldību savienība” statūtu 6.5. punktu,  

 

Pilnvarot Alūksnes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieku Aivaru FOMINU, 

kā Alūksnes novada pašvaldības domes pilnvarotam deputātam kopā ar pašvaldības domes 

priekšsēdētāju Arturu DUKULI piedalīties Latvijas Pašvaldību savienības 30. kongresā. 

 

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 

2019. gada 25. aprīlī                                                              sēdes protokols Nr.4, 49.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr. 136 

 

Par projektu “Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana L. JUKSES 

ģimenes ārsta praksē”  

  

 Ņemot vērā Centrālās finanšu un līgumu aģentūras izsludināto “Darbības programmas 

“Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa 9.3.2. “Uzlabot kvalitatīvu veselības 

aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības 

riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru” ceturtās atlases 

kārtas pirmās apakškārtas (ģimenes ārstu prakšu attīstība) atklāto projektu iesniegumu atlasi, 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 6. punktu, 21. panta pirmās 

daļas ievaddaļu , Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. aktualizētā Rīcības plāna 

3.4. punktu un Investīciju plāna 2015.-2019. gadam 45. punktu, 

 

1. Iesniegt projekta iesniegumu “Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana 

L. JUKSES ģimenes ārsta praksē” Eiropas Savienības fondu Darbības programmas 

“Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa 9.3.2. “Uzlabot kvalitatīvu 

veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un 

nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru” 

ceturtās projektu iesniegumu atlases kārtai.  

2. Apstiprināt projekta kopējās indikatīvās izmaksas 14185,26 EUR (četrpadsmit tūkstoši 

viens simts astoņdesmit pieci euro 26 centi), ko sastāda: 

2.1. plānotais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 6800,00 EUR (seši 

tūkstoši astoņi simti euro); 

2.2.  plānotā valsts budžeta dotācija 720,00 EUR (septiņi simti divdesmit euro);  

2.2. Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējums indikatīvi 6665,26 EUR (seši 

tūkstoši seši simti sešdesmit pieci euro un 26 centi). 

3. Projekta atbalsta gadījumā Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējumu nodrošināt no 

Alūksnes novada pašvaldības 2019. un 2020. gada budžeta līdzekļiem. 

 

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 

2019. gada 25. aprīlī                                                              sēdes protokols Nr.4, 50.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr. 137 

 

Par valsts budžeta finansējuma sadali Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēm 

mācību literatūras un/vai mācību līdzekļu iegādei 

 

 Pamatojoties uz likuma „Par valsts budžetu 2019. 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 

07.04.2019. rīkojumu Nr. 1-2e/19/103 „Par valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu mācību līdzekļu 

un mācību literatūras iegādei pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēm 2019. gadā”, 

 

1. Valsts budžeta finansējumu mācību literatūras un/vai mācību līdzekļu iegādei 2019. gadam 

sadalīt proporcionāli skolēnu skaitam pašvaldības izglītības iestādēs uz 2018. gada 

1. septembri. 

 

2. Apstiprināt valsts budžeta finansējuma sadali Alūksnes novada pašvaldības izglītības 

iestādēm, kas īsteno licencētas pirmsskolas izglītības programmas, vispārējās pamatizglītības 

programmas un vispārējās vidējās izglītības programmas, saskaņā ar pielikumu. 

 

 

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 

2019. gada 25. aprīlī                                                              sēdes protokols Nr.4, 51.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr. 138 

 

Par konkursa “Alūksnes novada jauniešu biznesa ideju konkurss” nolikuma 

apstiprināšanu 
 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 10. punktu, 21. panta 

pirmās daļas 23. punktu 

 

1. Apstiprināt projektu konkursa “Alūksnes novada jauniešu biznesa ideju konkurss” 

nolikumu (pielikumā uz 16 lapām). 

 

2. Konkursa finansēšanu nodrošināt no pašvaldības 2019. gada budžeta līdzekļiem. 
 

3. Atcelt Alūksnes novada domes 28.03.2019. lēmumu Nr. 84 “Par konkursa “Alūksnes 

novada jauniešu biznesa ideju konkurss” nolikuma apstiprināšanu”, sēdes protokols 

Nr. 3, 37.punkts. 

 

 

Domes priekšsēdētājs             A.DUKULIS 
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E-PASTS: dome@aluksne.lv 

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

Alūksnē 

2019. gada 25. aprīlī                                                              sēdes protokols Nr.4, 52.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr. 139 

 

Par Alūksnes novada pašvaldības 2018. gada konsolidētā pārskata apstiprināšanu 

 

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

Alūksnes novada pašvaldības 2018. gada pārskatu. 

 

Pielikumā: Alūksnes novada pašvaldības 2018. gada pārskats uz 176 (viens simts 

septiņdesmit sešām) lapām. 

 

 

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 

2019. gada 25. aprīlī                                                              sēdes protokols Nr.4, 53.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr. 140 

 

 Par atļauju Lienei ZIRDZIŅAI savienot amatus 

 

1. Izskatījusi Lienes ZIRDZIŅAS 18.04.2019. iesniegumu (saņemts Alūksnes novada 

pašvaldībā 18.04.2019. un reģistrēts ar Nr. ANP/1-42/19/1605), kurā viņa lūdz atļauju 

savienot valsts amatpersonas – Alūksnes novada bāriņtiesas locekles amatu ar 2019. gada 

Eiropas Parlamenta vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa darbu, Alūksnes novada dome 

konstatē: 

1.1. Saskaņā ar Alūksnes novada domes 28.03.2019. lēmumu Nr. 89 “Par Alūksnes novada 

bāriņtiesas locekli”, (sēdes protokols Nr. 3, 42. punkts), L.ZIRDZIŅA ievēlēta par 

Alūksnes novada bāriņtiesas locekli. Saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta 

novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (turpmāk – Likums) 4. panta otro daļu 

bāriņtiesas loceklis ir valsts amatpersona. 

1.2.Eiropas Parlamenta vēlēšanu iecirkņa komisijas loceklis pilda vēlēšanu iecirkņa 

locekļa pienākumus vēlēšanu laikā. Atbilstoši Likuma 4. pantam Eiropas Parlamenta 

vēlēšanu iecirkņa komisijas loceklis nav amatpersona. 

2. 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. 

3. Speciālie amata savienošanas ierobežojumi Alūksnes novada bāriņtiesas loceklim kā valsts 

amatpersonai ir noteikti Likuma 7.panta sestajā daļā, kur norādīts, ka minētā amatpersona 

var savienot valsts amatpersonas amatu tikai ar: 

1) amatu arodbiedrībā; 

2) citu amatu, uzņēmuma līguma, pilnvarojuma izpildi vai saimniecisko darbību 

individuālā komersanta statusā vai reģistrējoties Valsts ieņēmumu dienestā kā 

saimnieciskās darbības veicējam saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma 

nodokli", ja šī savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta attiecīgās publiskas 

alu
ks

ne
.lv

https://likumi.lv/ta/id/56880-par-iedzivotaju-ienakuma-nodokli
https://likumi.lv/ta/id/56880-par-iedzivotaju-ienakuma-nodokli


personas iestādes vadītāja vai viņa pilnvarotas personas rakstveida atļauja. Ja 

profesionālā dienesta karavīrs likumā noteiktajā kārtībā uz noteiktu laiku iecelts amatā 

civilā valsts iestādē vai valsts drošības iestādē, rakstveida atļauju amatu savienošanai 

izsniedz tās iestādes vadītājs, kurš viņu iecēlis amatā. 

4. 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. 

5. Atbilstoši Bāriņtiesu likuma 9. panta pirmajai daļai, bāriņtiesas locekļus amatā ievēl 

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

kas saskaņā ar Likuma 7. panta sesto daļu ir kompetenta sniegt atļauju L.ZIRDZIŅAI 

savienot amatus. 

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

Alūksnes novada bāriņtiesas locekļa amata un Eiropas Parlamenta vēlēšanu iecirkņa 

komisijas locekļa amata pienākumus un nosacījumu, ka, veicot valsts amatpersonas amata 

pienākumus, L.ZIRDZIŅA 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 Alūksnes novada bāriņtiesas locekļa amata 

pienākumu pildīšanai, ievērojot likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts 

amatpersonu darbībā” 2. pantā noteikto mērķi un pamatojoties uz likuma „Par interešu 

konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7. panta sesto daļu, 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 Lienei ZIRDZIŅAI (personas kods [..]) savienot Alūksnes novada bāriņtiesas 

locekļa amatu un Eiropas Parlamenta vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa amatu. 

  

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 amatus, 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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