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SAISTOŠIE NOTEIKUMI  
Alūksnē 

2021. gada 23.decembrī        

Nr.31/2021 

 

       APSTIPRINĀTI 

ar Alūksnes novada pašvaldības domes 

23.12.2021. lēmumu Nr.376 

           (protokols Nr. 20, 17. punkts) 

 

 

Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības domes 2013. gada 25. jūlija saistošajos 

noteikumos Nr. 18/2013 “Alūksnes novada pašvaldības nolikums” 

 

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 

21. panta pirmās daļas 1. punktu un 24. pantu 

 

Izdarīt Alūksnes novada pašvaldības domes 2013. gada 25. jūlija saistošajos 

noteikumos Nr. 18/2013 “Alūksnes novada pašvaldības nolikums” šādus grozījumus: 

 

1. Svītrot 14.8., 14.9., 14.13., 14.14. apakšpunktu. 

2. Svītrot 18.punktu. 

3. 22.punktā: 

3.1. izteikt 22.1., 22.2., 22.3., 22.4., 22.5., 22.6., 22.7., 22.8., 22.9., 22.10., 22.11., 22.12. 

apakšpunktu jaunā redakcijā: 

“22.1. Alsviķu pagasta pārvalde; 

22.2. Annas pagasta pārvalde; 

22.3. Ilzenes pagasta pārvalde; 

22.4. Jaunalūksnes pagasta pārvalde; 

22.5. Jaunannas pagasta pārvalde; 

22.6. Jaunlaicenes pagasta pārvalde; 

22.7. Kalncempju pagasta pārvalde; 

22.8. Liepnas pagasta pārvalde; 

22.9.Malienas pagasta pārvalde; 

22.10. Mālupes pagasta pārvalde; 

22.11. Mārkalnes pagasta pārvalde; 

22.12. Pededzes pagasta pārvalde”; 

 

3.2.izteikt 22.14. apakšpunktu jaunā redakcijā: 

“22.14. Zeltiņu pagasta pārvalde”; 

 

3.3.izteikt 22.15.1 apakšpunktu jaunā redakcijā: 



“22.15.1 Veclaicenes un Ziemera pagastu apvienības pārvalde”; 

 

3.4.izteikt 22.41., 22.42., 22.43. apakšpunktu jaunā redakcijā: 

“22.41. Alūksnes novada Kultūras centrs; 

22.42. Alūksnes novada bibliotēka; 

22.43. Alūksnes novada muzejs”. 

 

3.5.svītrot 22.44. un 22.45. apakšpunktu; 

 

3.6.izteikt 22.53.1 punktu jaunā redakcijā: 

“22.53.1 Alūksnes novada Sociālo lietu pārvalde”; 

 

3.7.izteikt 22.54. punktu jaunā redakcijā: 

“22.54. Alūksnes novada pašvaldības aģentūra “SPODRA”; 

 

3.8. papildināt ar 22.57. punktu šādā redakcijā: 

“22.57. Centrālā administrācija”. 

 

4. Svītrot 9.nodaļu. 

 

5. Saistošo noteikumu 2.punkts un 3.8.apakšpunkts stājas spēkā 2022. gada 1. janvārī. 

 

6. Saistošo noteikumu 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5.apakšpunkts stājas spēkā 2022. gada 

1. jūlijā. 

 

Domes priekšsēdētājs        Dz.ADLERS 



Alūksnes novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Grozījumi Alūksnes novada 

pašvaldības domes 2013. gada 25. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 18/2013 “Alūksnes 

novada pašvaldības nolikums”” 

paskaidrojuma raksts 

 

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 

Norādāmā informācija 

1. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

 

Ar grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 

2013. gada 25. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 18/2013 

“Alūksnes novada pašvaldības nolikums” (turpmāk – 

Grozījumi) tiek svītrots 14.8., 14.9., 14.13., 14.14.apakšpunkts, 

ar mērķi mainīt attiecīgo komisiju apstiprinātāju. 

Grozījumi paredzēti, lai noteiktu vienotu pašvaldības iestāžu 

uzskaitījumu (bez to struktūrvienībām), un attiecīgo iestāžu 

struktūrvienību uzskaitījumu paredzētu konkrētās iestādes 

nolikumā.  

Grozījumi paredzēti, lai pilnveidotu pagasta pārvalžu un novada 

kultūras iestāžu institucionālo struktūru, ņemot vērā Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas norādīto aspektu 

par pagasta pārvaldes institucionālo kompetenci – nodrošināt 

pakalpojumu pieejamību. Kā norādīts visām pašvaldībām 

18.06.2021. adresētajā skaidrojumā Nr. 1-132/5883 – pagasta 

pārvaldes padotībā nevar atrasties tādas pašvaldības institūcijas, 

kuru kompetence neskar vai pārsniedz likumā noteikto pārvaldes 

kompetenci (piemēram, institūcijas, kas nodrošina kultūras un 

sporta veicināšanas, veselības un sociālās aprūpes, izglītības 

nodrošināšanas, teritorijas labiekārtošanas, sabiedriskās kārtības 

vai būvniecības procesa tiesiskuma nodrošināšanas funkciju 

izpildi). Grozījumi paredzēti kā sākotnējais dokuments, lai 

reorganizētu pagastu pārvalžu, pagasta pārvalžu apvienības 

struktūrvienības – kultūras iestādes (bibliotēkas, 

kultūras/tautas/saieta namus, Jaunlaicenes Muižas muzeju, 

Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzeju), pievienojot 

attiecīgi Alūksnes Kultūras centram (no 2022.gada 1.jūllija to 

plānots nosaukt par Alūksnes novada Kultūras centru), Alūksnes 

pilsētas bibliotēkai (no 2022.gada 1.jūlija to plānots nosaukt par 

Alūksnes novada bibliotēku), Alūksnes muzejam (no 2022.gada 

1.jūlija to plānots nosaukt par Alūksnes novada muzeju).  

2. Īss projekta satura 

izklāsts 

 

Ar Grozījumiem precizēts Alūksnes novada pašvaldības domes 

2013. gada 25. jūlija saistošo noteikumu Nr. 18/2013 “Alūksnes 

novada pašvaldības nolikums” 22. punkts attiecībā uz 

pašvaldībās iestādēm, kurām ir norādītas struktūrvienības, šīs 

struktūrvienības svītrojot, ar mērķi struktūrvienības norādīt 

attiecīgās iestādes nolikumā.  

Ar Grozījumiem tiek precizēts pašvaldības iestāžu saraksts pēc 

plānotās institucionālās sistēmas pilnveidošanas, kas stāsies 

spēkā 2022. gada 1. jūlijā.  

Ar Grozījumiem tiek svītrots Alūksnes novada pašvaldības 

domes 2013. gada 25. jūlija saistošo noteikumu Nr. 18/2013 

“Alūksnes novada pašvaldības nolikums” 14.8., 14.9., 14.13., 

14.14. apakšpunkts. Paredzēts, ka Grozījumu 1. punkts, 2.5. un 

2.6. apakšpunkts stāsies spēkā nākamajā dienā pēc Grozījumu 



parakstīšanas, bet 2.1., 2.2., 2.3., 2.4. apakšpunkts - 2022. gada 

1. jūlijā. 

Ar Grozījumiem svītrota Alūksnes novada pašvaldības nolikuma 

9.nodaļa “Pašvaldības sadarbība ar plašsaziņas līdzekļiem”, 

pašvaldības sadarbība ar plašsaziņas līdzekļiem ir iestādes 

iekšējās darba organizācijas jautājums. 

3. Informācija par 

plānoto projekta ietekmi 

uz pašvaldības budžetu 

Saistošo noteikumu projekts pašvaldības budžetu neietekmē. 

4. Informācija par 

plānoto projekta ietekmi 

uz sabiedrību 

(mērķgrupām) un 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Saistošo noteikumu projekts šo jomu neskar. 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Saistošie noteikumi tiks publicēti Alūksnes novada pašvaldības 

informatīvajā izdevumā “Alūksnes Novada Vēstis” un ievietoti 

Alūksnes novada pašvaldības mājas lapā www.aluksne.lv. 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Konsultācijas nav notikušas. 

 

Domes priekšsēdētājs       Dz.ADLERS 
 


