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SAISTOŠIE NOTEIKUMI  
Alūksnē 

2022. gada 27. oktobrī        

Nr.23/2022 

 

       APSTIPRINĀTI 

ar Alūksnes novada pašvaldības domes 

27.10.2022. lēmumu Nr. 397 

(protokols Nr.24, 20. 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 

 

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

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

 

1.1. svītrot 2.1., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 2.7., 2.8., 2.9., 2.10., 2.11., 2.12., 2.13., 2.15., 

2.17. apakšpunktu; 

 

1.2. papildināt ar 2.18. apakšpunktu šādā redakcijā: 

“2.18. Alūksnes novada pagastu apvienību, kuras sastāvā ir Alūksnes novada: 

2.18.1. Alsviķu pagasts; 

2.18.2. Annas pagasts; 

2.18.3. Ilzenes pagasts; 

2.18.4. Jaunalūksnes pagasts; 

2.18.5. Jaunannas pagasts; 

2.18.6. Jaunlaicenes pagasts; 

2.18.7. Kalncempju pagasts; 

2.18.8. Liepnas pagasts; 

2.18.9. Malienas pagasts; 

2.18.10. Mālupes pagasts; 

2.18.11. Mārkalnes pagasts; 

2.18.12. Pededzes pagasts; 

2.18.13. Veclaicenes pagasts; 

2.18.14. Zeltiņu pagasts; 

2.18.15. Ziemera pagasts.”; 

 

1.3. svītrot 22.1., 22.2., 22.3., 22.4., 22.5., 22.6., 22.7., 22.8., 22.9., 22.10., 22.11., 22.12., 

22.14., 22.15.1 apakšpunktu; 
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1.4. papildināt ar 22.58. apakšpunktu šādā redakcijā: 

“22.58. Alūksnes novada pagastu apvienības pārvalde”; 

 

1.5. svītrot 23.14 apakšpunktā vārdu “pagasta/” un vārdus “attiecīgajā pagasta/”; 

 

1.6. aizstāt 38. punktā vārdus “pagastu/pagastu apvienību pārvalžu” ar vārdiem “pagastu 

teritoriālajās vienībās esošo klientu apkalpošanas centru”; 

 

1.7.izteikt 53. punktu šādā redakcijā: 

“53. Lai nodrošinātu iedzīvotāju līdzdalību svarīgu vietējās nozīmes jautājumu 

izlemšanā var: 

53.1. veikt iedzīvotāju aptauju, vai 

53.2. normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos un kārtībā – publisko apspriešanu; 

53.3. izveidot teritoriālo vienību iedzīvotāju padomi”; 

 

1.8. papildināt 54. punktu ar 54.5. apakšpunktu: 

“54.5. pēc iedzīvotāju padomes iniciatīvas”; 

 

1.9. aizstāt 76. punktā vārdus “pagastu/pagastu apvienību pārvalžu” ar vārdiem “pagastu 

teritoriālajās vienībās esošo klientu apkalpošanas centru”; 

 

1.10. aizstāt 108. punktā vārdus “pagastu/pagastu apvienību pārvaldēs” ar vārdiem “pagastu 

teritoriālajās vienībās esošajos klientu apkalpošanas centros”; 

 

1.11. svītrot 111.1 punktā vārdus “un pagastu/pagastu apvienību pārvalžu par dzīvesvietas 

deklarēšanu atbildīgās amatpersonas”; 

 

1.12. aizstāt 113. punktā vārdus “Centrālās administrācijas Kancelejā” ar vārdiem “Valsts 

un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā”; 

 

1.13. svītrot 124. punktā vārdus “attiecīgā pagasta/”; 

 

1.14. 125. punktā: 

svītrot vārdu “pagasta/”; 

svītrot vārdus attiecīgajā pagasta/”; 

 

1.15. izteikt 5.3. nodaļas nosaukumu šādā redakcijā: 

“5.3. Īpašie pilnvarojumi Alūksnes novada pagastu apvienības pārvaldes vadītājam”; 

 

1.16. svītrot 140. punktā vārdus “attiecīgās pagasta/”; 

 

1.17. svītrot 142. punktā vārdus “attiecīgā pagasta/”; 

 

1.18. svītrot 144. punktā vārdu “pagasta/”; 

 

1.19. svītrot 145. punktā vārdus “attiecīgās pagasta/”; 

 

1.20. aizstāt 152. punktā vārdus “pagastiem/pagastu apvienībām” ar vārdiem “pagastu 

apvienībai”; 

 



1.21. aizstāt 168. punktā vārdus “pagastu/pagastu apvienību pārvaldēs” ar vārdiem “pagastu 

teritoriālajās vienībās esošajos klientu apkalpošanas centros”; 

 

1.22. aizstāt 169. punktā vārdus “pagastu/pagastu apvienību pārvaldēs” ar vārdiem “pagastu 

teritoriālajās vienībās esošajos klientu apkalpošanas centros”. 

 

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2023. gada 1. janvārī. 

 

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 

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10. panta desmitā daļa 

noteic, ka Valsts pārvaldi organizē pēc iespējas efektīvi. 

Valsts pārvaldes institucionālo sistēmu pastāvīgi pārbauda 

un, ja nepieciešams, pilnveido, izvērtējot arī funkciju apjomu, 

nepieciešamību un koncentrācijas pakāpi, normatīvā 

regulējuma apjomu un detalizāciju un apsverot deleģēšanas 

iespējas vai ārpakalpojuma izmantošanu. 

Šobrīd katru no piecpadsmit Alūksnes novada pagastu 

teritoriālajām vienībām pārvalda atsevišķa pašvaldības 

iestāde – attiecīgā pagasta pārvalde. 

Kopš līdzšinējā pagastu pārvaldības modeļa izveidošanas ir 

būtiski samazinājusies to kompetence – vairākas no 

pašvaldības funkcijām tiek organizētas centralizēti pēc 

nozares principa – piemēram, bibliotekārā darbība, kultūras 

un sporta nozare, tāpat arī sociālā joma, komunālie 

pakalpojumi, dzīvojamā fonda apsaimniekošana u.c. 

Esošajā Alūksnes novada pagastu teritoriālo vienību 

pārvaldības modelī ir vērojama sadrumstalotība, kas 

nenodrošina pietiekamu specializāciju un neveicina pārvaldes 

uzdevumu izpildes un iedzīvotājiem sniedzamo pakalpojumu 

kvalitāti.  

Vienlaicīgi, lai veicinātu vietējās sabiedrības saikni ar 

pašvaldību, nodrošinātu iespējami lielāku iedzīvotāju 

informēšanu par pašvaldības aktualitātēm un iesaistītu 

iedzīvotājus pašvaldības lēmumu pieņemšanā, veicināma 

iedzīvotāju padomes izveidošana. 

2. Īss projekta satura 

izklāsts 

Ar grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības nolikumā tiek 

izveidota Alūksnes novada pagastu apvienība ar vienu tās 

pārvaldības iestādi – Alūksnes novada pagastu apvienības 

pārvalde. 

Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības nolikumā paredz 

iedzīvotāju padomes veidošanu. 

3. Informācija par 

plānoto projekta ietekmi 

uz pašvaldības budžetu 

Izmaiņas neietekmē pašvaldības budžetu. 

4. Informācija par 

plānoto projekta ietekmi 
Projekts šo jomu neskar. 



uz uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Nav. 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Konsultācijas nav notikušas.  

7. Cita informācija Nav. 

 

 

Domes priekšsēdētājs        Dz.ADLERS 


