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Alūksnē 

2021. gada 29. aprīlī sēdes protokols Nr. 7, 2. p. 

ALŪKSNES NOVADA DOMES 

LĒMUMS Nr.89 

Par Alūksnes novada domes 2009. gada 17. septembra lēmuma Nr. 178 

atzīšanu par spēku zaudējušu 

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

vērā bijušā zemes lietotāja 10.03.2021. iesniegumu, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā ar       

Nr. ANP/1-24/21/217,  

Atzīt par spēku zaudējušu Alūksnes novada domes 2009. gada 17. septembra lēmumu 

Nr. 178 “Par Alūksnes novada pašvaldības īpašuma – apbūvēta zemesgabala “Isakavā”, 

Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā, uz kura atrodas [..] piederošas būves (ēkas), 

sagatavošanu atsavināšanai”. 

Domes priekšsēdētājs A.DUKULIS
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Reģistrācijas numurs 90000018622 
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Alūksnē 

2021. gada 29. aprīlī                                                                          sēdes protokols Nr. 7, 3. p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.90 

 

Par Alūksnes novada domes 2009. gada 17. septembra lēmuma Nr. 179  

atzīšanu par spēku zaudējušu 

 

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

vērā bijušā zemes lietotāja pilnvarotās personas 26.03.2021. iesniegumu, reģistrēts Alūksnes 

novada pašvaldībā ar Nr. ANP/1-24/21/272,  

Atzīt par spēku zaudējušu Alūksnes novada domes 2009. gada 17. septembra lēmumu 

Nr. 179 “Par Alūksnes novada pašvaldības īpašuma – neapbūvēta zemesgabala “Isakavā”, 

Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā ar kadastra Nr. 3656 005 0062, sagatavošanu 

atsavināšanai”. 

 

Domes priekšsēdētājs                 A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 

Reģistrācijas numurs 90000018622 

Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV – 4301, tālruņi: 64381496, 29453047, e-pasts: dome@aluksne.lv, 

www.aluksne.lv 

A/S „SEB banka”, kods UNLALV2X, konts Nr.LV58UNLA0025004130335   

Alūksnē 

2021. gada 29. aprīlī                                                                          sēdes protokols Nr. 7, 4. p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.91 

 

Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Voguriņš”, Zeltiņu pagastā, 

Alūksnes novadā atsavināšanu 

 

Izskatot bijušā zemes lietotāja 18.02.2021. iesniegumu par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 3694 002 0114, Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu, kas 19.02.2021. 

saņemts Alūksnes novada pašvaldībā un reģistrēts ar Nr. ANP/1-24/21/153, pamatojoties uz 

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

pirmo daļu, 8. panta otro daļu,  

 

1. Nodot atsavināšanai nekustamā īpašuma “Voguriņš”, Zeltiņu pagastā, Alūksnes 

novadā, kadastra Nr. 3694 002 0156, sastāvā esošu neapbūvētu zemes vienību ar 

kadastra apzīmējumu 3694 002 0114    2,11 ha platībā, pārdodot par brīvu cenu 

bijušajam zemes lietotājam.  

2. Uzdot nosacītās cenas noteikšanu un atsavināšanu veikt Īpašumu atsavināšanas 

komisijai. 

 

Domes priekšsēdētājs                 A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 

Reģistrācijas numurs 90000018622 
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www.aluksne.lv 

A/S „SEB banka”, kods UNLALV2X, konts Nr.LV58UNLA0025004130335   

Alūksnē 

2021. gada 29. aprīlī                                                                          sēdes protokols Nr. 7, 5. p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.92 

 

Par Alūksnes novada pašvaldībai piederoša zemes starpgabala ar kadastra apzīmējumu 

3660 001 0142, “Mežvidi”, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu  

 

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta otro daļu, 5. panta 

pirmo daļu, 8. panta otro daļu, 11. panta pirmo daļu, 14. panta otro daļu un ņemot vērā 

Tautsaimniecības komitejas 19.04.2021. lēmumu (protokols Nr.4, 1. p.), 

 

1. Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības īpašumu – neapbūvētu zemes 

starpgabalu ar zemes vienības kadastra apzīmējumu 3660 001 0142, “Mežvidi”, 

Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā, kas sastāv no zemesgabala 9,4 ha platībā, 

pārdodot atklātā izsolē noteiktam personu lokam pievienošanai pierobežas īpašumam. 

2. Uzdot nosacītās cenas noteikšanu un atsavināšanu veikt Alūksnes novada pašvaldības 

Īpašumu atsavināšanas komisijai. 

 

Domes priekšsēdētājs                 A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 

Reģistrācijas numurs 90000018622 
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Alūksnē 

2021. gada 29. aprīlī                                                                          sēdes protokols Nr. 7, 6. p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.93 

 

Alūksnes novada pašvaldībai piederoša zemes starpgabala ar kadastra apzīmējumu 

3660 002 0288, “Salas”, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu  

 

 Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1. panta 11. punkta       

b) apakšpunktu, 4. panta pirmo daļu, 5. panta pirmo daļu, 8. panta otro daļu, 11. panta pirmo 

daļu, 14. panta otro daļu, likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to 

nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. panta otrās daļas 4. punktu un ņemot vērā Tautsaimniecības 

komitejas 19.04.2021. lēmumu (protokols Nr.4, 1. p.), 

 

1. Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības īpašumu – neapbūvētu zemes 

starpgabalu ar zemes vienības kadastra apzīmējumu 3660 002 0288, “Salas”, 

Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā, kas sastāv no zemesgabala 0,0795 ha platībā, 

pārdodot atklātā izsolē noteiktam personu lokam pievienošanai pierobežas īpašumam. 

2. Uzdot nosacītās cenas noteikšanu un atsavināšanu veikt Alūksnes novada pašvaldības 

Īpašumu atsavināšanas komisijai. 

 

Domes priekšsēdētājs                 A.DUKULIS 
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Reģistrācijas numurs 90000018622 
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Alūksnē 

2021. gada 29. aprīlī                                                                          sēdes protokols Nr. 7, 7. p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.94 

 

Par cirsmu paketes īpašumā “Medņukalni”, Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā 

atsavināšanu 

 

 Izskatot Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “Spodra” 19.03.2021. iesniegumu par 

cirsmu  atsavināšanu izsolē, kas 19.03.2021. saņemts Alūksnes novada pašvaldībā un reģistrēts 

ar Nr. ANP/1-42/21/863, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 

19. punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3. panta otro daļu, 4. panta otro 

daļu, 6. panta otro daļu, 8. panta ceturto un piekto daļu, ņemot vērā Alūksnes novada 

pašvaldības mežu apsaimniekošanas plānu 2020. -2024. gadam (apstiprināts ar Alūksnes 

novada domes 30.04.2020. lēmumu Nr. 112), 

 

1. Atsavināt Alūksnes novada pašvaldībai piederošu kustamo mantu - cirsmas īpašumā 

“Medņukalni”, Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā, īpašuma kadastra Nr. 3694 001 

0006 (turpmāk - cirsmas), atsavinot vienā izsoles paketē ar kopējo pārdodamo koku  

apjomu 2124,17 m³: 

1.1. cirsmu Galveno cirti – kailcirti, “Medņukalni”, Zeltiņu pagastā, Alūksnes 

novadā, zemes vienības kadastra apzīmējums 3694 001 0006 (platība 0,19 ha, 1. 

kvartāla nogabalā Nr. 14); 

1.2. cirsmu Galveno cirti – kailcirti, “Medņukalni”, Zeltiņu pagastā, Alūksnes 

novadā, zemes vienības kadastra apzīmējums 3694 001 0006 (platība 0,76 ha, 

2. kvartāla nogabalā Nr. 13 un 4. kvartāla nogabalā Nr. 45); 

1.3. cirsmu Galveno cirti – kailcirti, “Medņukalni”, Zeltiņu pagastā, Alūksnes 

novadā, zemes vienības kadastra apzīmējums 3694 001 0006 (platība 0,79 ha, 

3. kvartāla nogabalā Nr. 26); 

1.4. cirsmu Galveno cirti – kailcirti, “Medņukalni”, Zeltiņu pagastā, Alūksnes 

novadā, zemes vienības kadastra apzīmējums 3694 001 0006 (platība 1,35 ha, 

3. kvartāla nogabalā Nr. 28); 

1.5. cirsmu Galveno cirti – kailcirti, “Medņukalni”, Zeltiņu pagastā, Alūksnes 

novadā, zemes vienības kadastra apzīmējums 3694 001 0006 (platība 4,16 ha, 

4. kvartāla nogabalos Nr. 35 un Nr. 40); 

1.6. cirsmu - Kopšanas cirti, “Medņukalni”, Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā, 

zemes vienības kadastra apzīmējums 3694 001 0006 (platība 4,38 ha, 4. kvartāla 

nogabalā Nr. 41). 
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2. Uzdot Alūksnes novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas komisijai organizēt 

atsavināmās kustamās mantas - cirsmu paketes novērtēšanu, izstrādāt izsoles 

noteikumus un rīkot izsoli. 

 

Domes priekšsēdētājs                 A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 

Reģistrācijas numurs 90000018622 
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Alūksnē 

2021. gada 29. aprīlī                                                                          sēdes protokols Nr. 7, 8. p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.95 

 

Par cirsmas īpašumā “Jaunzeltkalni”, Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu 

 

 Izskatot Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “Spodra” 15.04.2021. iesniegumu par 

cirsmas  atsavināšanu izsolē, kas 15.04.2021. saņemts Alūksnes novada pašvaldībā un reģistrēts 

ar Nr. ANP/1-42/21/1108, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 

19. punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3. panta otro daļu, 4. panta otro 

daļu, 6. panta otro daļu, 8. panta ceturto un piekto daļu,  

 

1. Atsavināt Alūksnes novada pašvaldībai piederošu kustamo mantu – cirsmu Galveno 

cirti – kailcirti (platība 3,46 ha, 1. kvartāla nogabalos Nr.4, Nr.5, Nr.6, pārdodamais 

koku apjoms cirsmā 986,64 m³) īpašuma “Jaunzeltkalni”, Zeltiņu pagastā, Alūksnes 

novadā, īpašuma kadastra Nr. 3694 001 0037, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 

3694 001 0053 (turpmāk - cirsma), pārdodot to izsolē. 

 

2. Uzdot Alūksnes novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas komisijai organizēt 

atsavināmās kustamās mantas - cirsmas novērtēšanu, izstrādāt izsoles noteikumus un 

rīkot izsoli. 

 

Domes priekšsēdētājs                 A.DUKULIS 
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Alūksnē 

2021. gada 29. aprīlī                                                                         sēdes protokols Nr. 7, 9. p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.96 

 

Par saistošo noteikumu Nr.  9/2021 “Grozījums Alūksnes novada domes 2013. gada 

24. oktobra saistošajos noteikumos Nr.31/2013 “Par Alūksnes novada pašvaldības 

aģentūras “ALJA” sniegtajiem pakalpojumiem un to cenrādi”” izdošanu 

 

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

43. panta pirmās daļas 13. punktu, Publisko aģentūru likuma 2. panta otro daļu, 17. panta otro 

un ceturto daļu, 

  

 Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 9/2021 “Grozījums Alūksnes novada domes 

2013. gada 24. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 31/2013 “Par Alūksnes novada pašvaldības 

aģentūras “ALJA” sniegtajiem pakalpojumiem un to cenrādi” un to paskaidrojuma rakstu. 

  

Domes priekšsēdētājs                  A.DUKULIS 
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Alūksnē 

2021. gada 29. aprīlī                                                                         sēdes protokols Nr. 7, 10. p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.97 

 

Par tiešo līdzdalību sabiedrībā ar ierobežotu atbildību  

“Gulbenes – Alūksnes bānītis” 

 

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma (turpmāk – 

Likums) 7.panta otrā daļa noteic, ka lēmumu par publiskas personas līdzdalības saglabāšanu 

kapitālsabiedrībās pieņem attiecīgās publiskās personas augstākā lēmējinstitūcija. Lēmumā 

ietver vērtējumu attiecībā uz atbilstību Likuma 4.panta nosacījumiem un vispārējos 

stratēģiskos mērķus. 

Likuma 4.panta pirmā daļa noteic, ka publiska persona drīkst iegūt un saglabāt līdzdalību 

kapitālsabiedrībā atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma (turpmāk – VPIL)  88.pantam. 

VPIL 87.panta pirmā un trešā daļa noteic, ka publiska persona privāto tiesību jomā 

darbojas veicot darījumus, kas nepieciešami tās darbības nodrošināšanai, sniedzot 

pakalpojumus un veicot komercdarbību. Pašvaldību kapitālsabiedrībām nevar izvirzīt citus 

mērķus, kas neizriet no pašvaldību autonomajām funkcijām.  

Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5. un 19.punktam, 

pašvaldības autonomās funkcijas ir rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību 

saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību (organizatoriska un finansiāla palīdzība kultūras 

iestādēm un pasākumiem, atbalsts kultūras pieminekļu saglabāšanai u.c.), kā arī organizēt 

sabiedriskā transporta pakalpojumus. 

Alūksnes novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) ir viens no vienpadsmit sabiedrības 

ar ierobežotu atbildību “Gulbenes – Alūksnes bānītis” (turpmāk – SIA “Gulbenes – Alūksnes 

bānītis”) dalībniekiem. Pašvaldībai pieder 4,54545% kapitāla daļas, 81,81819% kapitāla daļas 

pieder astoņām fiziskām personām, Latvijas dzelzceļnieku biedrībai – 4,54545%, Gulbenes 

novada pašvaldībai – 9,09091% kapitāla daļas. 

SIA “Gulbenes – Alūksnes bānītis” pamatdarbība ir pasažieru pārvadājumi pa dzelzceļu, 

šaursliežu dzelzceļa līnijā Gulbene – Alūksne. SIA “Gulbenes – Alūksnes bānītis” sniedz 

tūrisma un kultūras pakalpojumus, atbalsta kultūrvēsturiskā un industriālā mantojuma 

saglabāšanu, nodrošinot vēsturiskā ritošā sastāva uzturēšanu, remontu un restaurācijas darbus. 

Dzelzceļa likuma 7.1 panta pirmā, otrā un ceturtā daļa noteic, ka vēsturiskā mantojuma 

dzelzceļš ir šaursliežu dzelzceļa līnijas Gulbene – Alūksne sliežu ceļi, inženierbūves, 

aprīkojums, ēkas, ritošais sastāvs. Vēsturiskā mantojuma dzelzceļā ietilpst arī dzelzceļa zemes 

nodalījuma josla. Vēsturiskā mantojuma dzelzceļa objektus apsaimnieko to īpašnieki 
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(valdītāji). Vēsturiskā mantojuma dzelzceļa infrastruktūrai ir reģionālas nozīmes publiskās 

lietošanas dzelzceļa infrastruktūras statuss. 

VPIL 88.panta pirmā daļa nosaka, ka publiska persona var veikt komercdarbību, ja īstenojas 

viens no šādiem nosacījumiem: tiek novērsta tirgus nepilnība; tiek radītas preces vai 

pakalpojumi, kas ir stratēģiski svarīgi valsts vai pašvaldības administratīvās teritorijas attīstībai 

vai valsts drošībai; tiek pārvaldīti tādi īpašumi, kas ir stratēģiski svarīgi valsts vai pašvaldības 

administratīvās teritorijas attīstībai vai valsts drošībai. 

Atbilstoši VPIL 88.panta otrajai daļai, kas noteic, ka publiska persona, veicot izvērtējumu, 

konsultējas ar kompetentajām institūcijām konkurences aizsardzības jomā un komersantus 

pārstāvošām biedrībām vai nodibinājumiem, kā arī ievēro komercdarbības atbalsta kontroles 

jomu regulējošo normatīvo aktu prasības, Pašvaldība lūgusi sniegt viedokli biedrībai “Latvijas 

Tirdzniecības un rūpniecības kamera”, Latvijas Dzelzceļnieku biedrībai un Latvijas kultūras 

mantojuma saglabāšanas biedrībai, kā arī konsultējusies ar Konkurences padomi. 

Biedrības “Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera” ieskatā Pašvaldība ar savu 

līdzdalību SIA “Gulbenes – Alūksnes bānītis” nodrošina pakalpojumus, kas ir svarīgi 

Pašvaldības administratīvās teritorijas attīstībai un tās līdzdalība kapitālsabiedrībā ir jāsaglabā. 

Latvijas Dzelzceļnieku biedrības ieskatā, pašvaldību kā īpašnieku iesaiste SIA “Gulbenes 

– Alūksnes bānītis” pārvaldībā ir būtisks garants mērķu īstenošanā. 

Latvijas kultūras mantojuma saglabāšanas biedrība, ņemot vērā savas darbības mērķus, 

atzinīgi vērtē Pašvaldības līdzdalību SIA “Gulbenes – Alūksnes bānītis”, jo tādējādi tiek 

veicināta Latvijā nozīmīga kultūras mantojuma objekta, ar to saistītu kultūrvēsturisku vērtību 

saglabāšana un likumā “Par pašvaldībām” noteikto funkciju un pārvaldes uzdevumu izpilde. 

Konkurences padome iepazīstoties ar biedrību viedokli, kā arī Pašvaldības izvērtējumu 

secina, ka Pašvaldības līdzdalību SIA “Gulbenes – Alūksnes bānītis” var uzskatīt par tādu, 

kuras mērķis ir novērst tirgus nepilnību VPIL 88.panta pirmās daļas 1.punkta izpratnē, kā arī 

iesaistīšanās īpašuma pārvaldīšanā, kas ir stratēģiski svarīga pašvaldības administratīvās 

teritorijas attīstībai VPIL 88.panta pirmās daļas 3.punkta izpratnē. Ņemot vērā, ka Pašvaldībai 

SIA “Gulbenes – Alūksnes bānītis” pieder 4,54545% kapitāla daļas, proti, Pašvaldība ir 

mazākuma dalībnieks un nekontrolē SIA “Gulbenes – Alūksnes bānītis”, Konkurences 

padomei nav iebildumu pret līdzdalības saglabāšanu. 

SIA “Gulbenes – Alūksnes bānītis” finansēšanas avots ir valsts finansējums saskaņā ar 

Dzelzceļa likuma 7.1 pantu, finansējums no VSIA “Autotransporta direkcija”, kā arī 

kapitālsabiedrības ieņēmumi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi. 

Alūksnes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2012.-2030. gadam, kas apstiprināta ar 

Alūksnes novada domes 2012.gada 25.oktobra lēmumu Nr. 351, viens no Pašvaldības 

stratēģiskajiem uzdevumiem ir šaursliežu dzelzceļa Alūksne – Gulbene saglabāšana un 

iekļaušana tūrisma apritē. 

SIA “Gulbenes – Alūksnes bānītis” stratēģiskie mērķi 2020.-2024. gadam ir nodrošināt 

drošus un kvalitatīvus regulāros pasažieru pārvadājumus pa dzelzceļu šaursliežu dzelzceļa 

līnijā Gulbene – Alūksne, nodrošinot līgumsaistību izpildi ar Autotransporta direkciju; 

pilnveidot un attīstīt tūrisma piedāvājumus, tūrisma infrastruktūru un sniegto pakalpojumu 

klāstu, tādējādi veicinot Gulbenes un Alūksnes novadu atpazīstamību; nodrošināt vēsturiskā 

ritošā sastāva uzturēšanu, remontu un restaurācijas darbus, rūpējoties par kultūrvēsturiskā un 

industriālā mantojuma saglabāšanu.  

SIA “Gulbenes – Alūksnes bānītis” darbības rezultātā tiek nodrošināta tāda pašvaldības 

funkciju un uzdevumu veikšana, kas stratēģiska svarīgi pašvaldības administratīvās teritorijas 

attīstībai un izriet no Alūksnes novada pašvaldības vispārējiem stratēģiskajiem mērķiem.  

 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās 

daļas 5. un 19.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 87.panta pirmo daļu, 88.panta pirmo un 
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otro daļu, Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4.panta 

pirmo daļu, 7.pantu,  

1. Atzīt, ka sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Gulbenes – Alūksnes bānītis”, reģistrācijas 

numurs 40003542763, darbība atbilst Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību 

pārvaldības likuma 4.panta nosacījumiem. 

2. Noteikt, ka sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Gulbenes – Alūksnes bānītis” vispārējais 

stratēģiskais mērķis ir nodrošināt drošus un kvalitatīvus regulāros pasažieru pārvadājumus 

pa dzelzceļu, šaursliežu dzelzceļa līnijā Gulbene – Alūksne, pilnveidot un attīstīt tūrisma 

pārvadājumus, tūrisma infrastruktūru un sniegto pakalpojumu klāstu, tādējādi veicinot 

Alūksnes novada atpazīstamību, nodrošināt kultūrvēsturiskā un industriālā mantojuma 

saglabāšanu. 

3. Saglabāt Alūksnes novada pašvaldības tiešo līdzdalību sabiedrībā ar ierobežotu atbildību 

“Gulbenes – Alūksnes bānītis”. 

 

Domes priekšsēdētājs                 A.DUKULIS 
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Alūksnē 

2021. gada 29. aprīlī                                                                         sēdes protokols Nr. 7, 11. p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.98 
 

Par tiešo līdzdalību sabiedrībā ar ierobežotu atbildību  

“Alūksnes nami” 

 

Ar 2016.gada 28.aprīļa Alūksnes novada domes lēmumu Nr. 162 “Par tiešo līdzdalību 

sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Alūksnes nami” (turpmāk – SIA “Alūksnes nami”) 

Alūksnes novada pašvaldības līdzdalība SIA “Alūksnes nami” atzīta par atbilstošu Publiskas 

personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4.panta nosacījumiem un 

noteikts, ka SIA “Alūksnes nami” vispārējais stratēģiskais mērķis ir pakalpojuma 

nodrošināšana Alūksnes novada teritorijā tādā veidā, lai tiktu ievērotas: normatīvo aktu 

prasības, tajā skaitā Eiropas Savienības noteiktie mērķi attiecībā uz ēku apsaimniekošanas un 

pārvaldīšanas sistēmas darbības efektivitāti; valsts, reģionālā un vietējā līmeņa plānošanas 

dokumentu noteikumi; kapitālsabiedrības kvalitātes vadības sistēmas normas; klientu 

maksātspējas robežas; atbilstoši valdības un pašvaldības apstiprinātajai politikai. 

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma (turpmāk – 

Likums) 7.panta pirmā daļa noteic, ka publiskai personai ir pienākums ne retāk kā reizi piecos 

gados pārvērtēt katru tās tiešo līdzdalību kapitālsabiedrībā un atbilstību Likuma 4.panta 

nosacījumiem. Šo prasību nepiemēro, ja Likumā ir noteikts, ka attiecīgās kapitālsabiedrības 

kapitāla daļas vai akcijas ir atsavināmas. 

Likuma 7.panta otrā daļa noteic, ka lēmumu par publiskas personas līdzdalības 

saglabāšanu kapitālsabiedrībās pieņem attiecīgās publiskās personas augstākā lēmējinstitūcija. 

Lēmumā ietver vērtējumu attiecībā uz atbilstību Likuma 4.panta nosacījumiem un vispārējos 

stratēģiskos mērķus. 

Likuma 4.panta pirmā daļa noteic, ka publiska persona drīkst iegūt un saglabāt līdzdalību 

kapitālsabiedrībā atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma (turpmāk – VPIL)  88.pantam. 

VPIL 87.panta pirmā un trešā daļa noteic, ka publiska persona privāto tiesību jomā 

darbojas veicot darījumus, kas nepieciešami tās darbības nodrošināšanai, sniedzot 

pakalpojumus un veicot komercdarbību. Pašvaldību kapitālsabiedrībām var izvirzīt tikai tos 

mērķus, kas izriet no pašvaldību autonomajām funkcijām. 

Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punktam, viena no 

pašvaldības autonomajām funkcijām ir sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu 

risināšanā. Likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otras daļas 3.punktā noteikts, ka pašvaldībām 

ir pienākums to funkciju izpildei racionāli un lietderīgi apsaimniekot savu kustamo un 

nekustamo mantu.  

alu
ks

ne
.lv



Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 62. panta 

otrā daļa nosaka, ka  publiskas personas nekustamā īpašuma valdītājs šā īpašuma pārvaldīšanu 

nodrošina tieši vai pastarpināti, uzdodot pārvaldīšanas darbības veikt savā padotībā esošai 

iestādei vai kapitālsabiedrībai, kuras pamatdarbības veids ir nekustamā īpašuma pārvaldīšana. 

Arī likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 50.panta septītajā 

daļā noteikts pašvaldības pienākums – pārvaldīt dzīvojamo māju līdz tās pārvaldīšanas tiesību 

nodošanai dzīvokļu īpašnieku kopībai vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai 

personai. Saskaņā ar dzīvojamā fonda pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pilnvarojuma līgumu 

SIA “Alūksnes nami” nodrošina likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju 

privatizāciju” noteikto pašvaldības pienākumu izpildi. 

SIA “Alūksnes nami” 100% kapitāla daļu turētāja ir Alūksnes novada pašvaldība.  

SIA “Alūksnes nami” pamatdarbība ir nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai 

uz līguma pamata un sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana.  

Atbilstoši statūtos noteiktajam SIA “Alūksnes nami” vēl veic: ēku būvniecība, 

inženierbūvniecība, specializētie būvdarbi, uzglabāšanas un transporta palīgdarbības, 

operācijas ar nekustamo īpašumu, ēku uzturēšanas un ainavu arhitektu pakalpojumi, 

santehniķa, elektriķa, namdara un citi pakalpojumi, kosmētiskā remonta darbi. Šos papildus 

pakalpojumus SIA “Alūksnes nami” sniedz ne tikai pamatdarbības ietvaros, bet arī citām 

fiziskām un juridiskām personām. 

SIA “Alūksnes nami” ir Latvijas namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociācijas 

biedrs.    

SIA “Alūksnes nami” ir reģistrēta Būvkomersantu reģistrā. 

Dzīvojamo māju pārvaldnieku reģistra informācija liecina, ka Alūksnes novads kā 

pakalpojumu sniegšanas teritorija norādīta divām fiziskām personām.  

VPIL 88.panta pirmā daļa nosaka, ka publiska persona var veikt komercdarbību, ja īstenojas 

viens no šādiem nosacījumiem: tiek novērsta tirgus nepilnība; tiek radītas preces vai 

pakalpojumi, kas ir stratēģiski svarīgi valsts vai pašvaldības administratīvās teritorijas attīstībai 

vai valsts drošībai; tiek pārvaldīti tādi īpašumi, kas ir stratēģiski svarīgi valsts vai pašvaldības 

administratīvās teritorijas attīstībai vai valsts drošībai. 

SIA “Alūksnes nami” ar komercdarbību – dzīvojamā fonda pārvaldīšana un 

apsaimniekošana  novērš tirgus nepilnību Alūksnes novada administratīvajā teritorijā, jo pēc 

pieejamās informācijas Lursoft reģistrētie uzņēmumi vai biedrības un nodibinājumi pārsvarā 

nodarbojas ar sava nekustamā īpašuma pārvaldīšanu. Savukārt SIA “Alūksnes nami” sniegtos 

papildu pakalpojumus Alūksnes pilsētā un novada administratīvajā teritorijā pēc Lursoft datiem 

sniedz arī privātie komersanti.   

Atbilstoši VPIL 88.panta otrajai daļai, kas noteic, ka publiska persona, veicot izvērtējumu, 

konsultējas ar kompetentajām institūcijām konkurences aizsardzības jomā un komersantus 

pārstāvošām biedrībām vai nodibinājumiem, kā arī ievēro komercdarbības atbalsta kontroles 

jomu regulējošo normatīvo aktu prasības, Alūksnes novada pašvaldība ir lūgusi sniegt viedokli 

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamerai, biedrībai “Latvijas namu pārvaldītāju un 

apsaimniekotāju asociācija”, kā arī ir konsultējusies ar Konkurences padomi. 

Biedrība “Latvijas namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociācija” (turpmāk – LNPAA) 

apliecina, ka nesaskata SIA “Alūksnes nami” darbībā nekādus namu pārvaldīšanas nozares 

brīvas konkurences ierobežojošus apstākļus. LNPAA norāda, ka dzīvokļu īpašniekiem ar 

kopības lēmumu ir iespēja bez ierobežojumiem izvēlēties arī citus namu pārvaldīšanas 

pakalpojuma sniedzējus vai pašiem pārņemt savas mājas kopīpašuma pārvaldīšanu, veidojot 

dzīvokļu īpašnieku biedrības. Pašvaldības kapitālsabiedrība strādā brīva tirgus apstākļos, kur 

pieprasījumu pēc uzņēmuma sniegtā pakalpojuma nosaka daudzdzīvokļu namu dzīvokļu 

īpašnieki nevis pašvaldība. LNPAA norāda, ja SIA “Alūksnes nami” darbojas godīgas 
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konkurences apstākļos, tad apstāklim, ka pašvaldība ir kapitālsabiedrības īpašnieks namu 

pārvaldīšanas tirgū nav nozīmes. 

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (turpmāk – LTRK) ieskatā attiecībā par 

ēkām, ko kapitālsabiedrība pārvalda, likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju 

privatizāciju” 50.panta septītā daļa sniedz zināmu izvēles brīvību un pašvaldībai vajadzētu 

izvērtēt iespēju, veicot publisko iepirkumu, kaut nelielā apmērā nodot šādu dzīvojamo namu 

pārvaldīšanu privātajam sektoram. Bet, ņemot vērā, ka līdz šim brīdim ēku apsaimniekošanas 

nozari pārstāvošie uzņēmumi nav bijuši ieinteresēti iesaistīties šādu pakalpojumu sniegšanā 

Alūksnes novadā, nav prognozējams, ka tuvākajā laikā situācija kardināli varētu mainīties. 

Ņemot vērā, ka par dzīvojamo māju pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašnieku 

sabiedrībai vai pilnvarotai personai lemj paši ēku iedzīvotāji,  LTRK uzskata, ka pie pastāvošās 

faktiskās brīvās konkurences apstākļiem likt mainīt ēkas apsaimniekotāju piespiedu kārtā 

nebūtu lietderīgi. Iedzīvotājiem pašiem ir jāizrāda iniciatīva pārņemt namu apsaimniekošanu, 

dibinot īpašnieku sabiedrības vai meklējot citus apsaimniekotājus. SIA “Alūksnes nami” 

veicamā komercdarbība atbilst VPIL 88.panta pirmajā daļā noteiktajiem mērķiem, jo 

kapitālsabiedrība spēj nodrošināt reģiona iedzīvotājiem pakalpojumus nekustamā īpašuma 

apsaimniekošanā. LTRK norāda, ka SIA “Alūksnes nami” esošie pakalpojumi tiek sniegti tādā 

apjomā, lai tiktu nodrošināta nodotā ēku fonda apsaimniekošana. Šī brīža faktiskajā situācijā 

pašvaldības lēmums saglabāt līdzdalību SIA “Alūksnes nami” neierobežo privātās 

uzņēmējdarbības attīstību novadā, ja tiek saglabāts esošais darbības princips, ka attīstoties 

konkrētajam pakalpojuma veidam novadā un rodoties konkurencei, SIA “Alūksnes nami” 

nekonkurē ar pakalpojuma cenu privātos uzņēmējus. LTRK uzskata, ka pašvaldības iesaiste 

(tai skaitā uz izveidotās infrastruktūras balstīto papildus pakalpojumu sniegšana) ir vērtējama 

atzinīgi un pašvaldībai būtu lietderīgi saglabāt līdzdalību SIA “Alūksnes nami” pamatkapitālā, 

lai nodrošinātu kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu visiem novada iedzīvotājiem. 

Konkurences padome, izvērtējot SIA “Alūksnes nami” komercdarbību, secina, ka 

kapitālsabiedrība sniedzot nekustamā īpašuma pārvaldīšanas pakalpojumus, novērš tirgus 

nepilnību VPIL 88.panta pirmās daļas 1.punkta izpratnē attiecībā uz apsaimniekošanas 

pakalpojumu sniegšanu, kā arī pilda tās pienākumu saskaņā ar likuma “Par valsts un pašvaldību 

dzīvojamo māju privatizāciju” 50.panta septīto daļu. Vienlaikus Konkurences padome norāda, 

ka būtu nepieciešams izvērtēt, vai nav iespējami citi efektīvāki risinājumi pārvaldīšanas 

pakalpojumu organizēšanā, izvērtējot īpašumu apsaimniekošanas tirgū privāto komersantu 

iesaistīšanu, kas veicinātu jaunu tirgus dalībnieku ienākšanu tirgū un konkurenci, tālejoši 

risinot tirgus nepilnību dzīvojamā fonda pārvaldīšanas un apsaimniekošanas jomā. Ņemot vērā, 

ka attiecībā uz konkrēto SIA “Alūksnes nami” papildu pakalpojumu sniegšanu tirgus spēj 

nodrošināt sabiedrības interešu īstenošanu attiecīgajā jomā, Konkurences padomes ieskatā nav 

izpildījušies VPIL 88.pantā noteiktie priekšnoteikumi attīcīgo pakalpojumu sniegšanai. 

Pašvaldībai jāapsver privāto komersantu iesaistes iespējas arī tās pamatdarbības ietvaros un 

SIA “Alūksnes nami” būtu jāatturas no turpmākas attiecīgo papildu pakalpojumu sniegšanas 

citām fiziskām un juridiskām personām. 

Likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punkts noteic, ka pildot savas funkcijas, 

pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības veidot pašvaldību iestādes, dibināt biedrības 

vai nodibinājumus, kapitālsabiedrības, kā arī ieguldīt savus līdzekļus kapitālsabiedrībās. 

SIA “Alūksnes nami” reģistrētais un apmaksātais pamatkapitāls uz šī lēmuma pieņemšanas 

dienu ir 138 759 EUR (viens simts trīsdesmit astoņi tūkstoši septiņi simti piecdesmit deviņi 

euro). SIA “Alūksnes nami” pamatdarbība tiek finansēta no Dzīvojamā fonda pārvaldīšanas 

ieņēmumiem, kā arī no kapitālsabiedrības ieņēmumiem no sniegtajiem maksas pakalpojumiem 

un citiem pašu ieņēmumiem. 

Ar Alūksnes novada domes 25.10.2012. lēmumu Nr. 351 apstiprinātajā Alūksnes novada 

ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2012.-2030.gadam, kā viena no pašvaldības pārziņā esošajām, 
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novadam nozīmīgākajām prioritātēm norādīta – inovatīvs, racionāls energoresursu lietojums un 

energoefektivitātes paaugstināšana.  

SIA “Alūksnes nami” sadarbībā ar AS “Attīstības finanšu institūciju ALTUM”, piesaistot 

Eiropas Reģionālās attīstības fonda resursus ir realizējusi un plāno realizēt ēku siltināšanas 

projektus, tādējādi nākotnē sniedzot iespēju ēkām uzlabot energoefektivitāti, samazinot ne tikai 

energoresursu patēriņu, bet arī uzlabojot iekštelpu klimatu. 

Atbilstoši vidēja termiņa darbības stratēģijai 2020.-2022.gadam, SIA “Alūksnes nami” 

nefinanšu mērķi -  klientu apkalpošanas un komunikācijas kvalitātes uzlabošana; darbinieku 

kvalifikācijas celšana, izglītošana, motivēšana, lai uzlabotu darba ražīgumu un efektivitāti; 

regulāru uzdevumu izpildes izvērtēšana; aktīva komunikācija ar dzīvokļu īpašniekiem par māju 

līdzekļu atlikumiem, problēmām un iespējamiem risinājumiem; savlaicīga remontdarbu 

plānošana un saskaņošana ar iedzīvotājiem; uzņēmuma atpazīstamības un reputācijas 

uzlabošana; radošs un efektīvs darbs, iesaiste dažādos projektos; debitoru parādu atgūšanas 

efektivitātes paaugstināšana; savlaicīga un pilna informācijas sniegšana, kas ir saistīta ar 

daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanu un apsaimniekošanu; iekšējās kontroles izveide 

par uzņēmumā sniegtajiem pakalpojumiem, to izpildi.  

Kapitālsabiedrības galvenais mērķis – kvalitatīva pārvaldīšanā esošā dzīvojamā fonda 

pārvaldīšana un uzturēšana. 

SIA “Alūksnes nami” finanšu mērķi – saglabāt stabilu kopējo ieņēmumu apjomu, līdzsvarot 

izdevumus ar ieņēmumiem; nodrošināt debitoru parāda apjoma samazinājumu; piesaistīt 

līdzekļus pārvaldīšanā esošo dzīvojamo māju siltumnoturības un tehniskā stāvokļa uzlabošanai; 

nodrošināt konkurētspējīgu personālu; saglabāt esošo peļņas apjomu, nodrošināt stabila un 

maksātspējīga uzņēmuma finansiālo pamatu. 

Ņemot vērā, ka SIA “Alūksnes nami” pamatdarbība – nekustamā īpašuma pārvaldīšana par 

atlīdzību vai uz līguma pamata, ir saistīta ar likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju 

privatizāciju” 50.panta septītajā daļā noteikto pašvaldības pienākumu – pārvaldīt dzīvojamo 

māju līdz tās pārvaldīšanas tiesību nodošanai dzīvokļu īpašnieku kopībai vai ar dzīvokļu 

īpašnieku savstarpēju līgumu, un tā tiek nodrošināta brīva tirgus apstākļos, tādējādi novēršot 

tirgus nepilnību, Alūksnes novada pašvaldības līdzdalība SIA “Alūksnes nami” pamatdarbības 

jomā saglabājama. Ņemot vērā, ka attiecībā uz SIA “Alūksnes nami” papildus pakalpojumu 

jomu, Alūksnes novada administratīvajā teritorijā darbojas privātie komersanti SIA “Alūksnes 

nami” jāatturas no turpmākas attiecīgo papildu pakalpojumu sniegšanas citām fiziskām un 

juridiskām personām. 

 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās 

daļas 1.punktu, 15.panta pirmās daļas 9.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 87.panta 

pirmo daļu, 88.panta pirmās daļas 1.punktu un otro daļu, Publiskas personas kapitāla daļu un 

kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4.panta pirmo daļu, 7.pantu,  

 

1. Atzīt, ka sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Alūksnes nami”, reģistrācijas numurs 

40003410625, darbība atbilst Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību 

pārvaldības likuma 4.panta nosacījumiem. 

2. Noteikt, ka sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Alūksnes nami” vispārējais stratēģiskais 

mērķis ir nodrošināt normatīvo aktu prasībām atbilstošu Alūksnes novada pašvaldības 

dzīvojamā fonda pārvaldīšanu un uzturēšanu. 

3. Saglabāt Alūksnes novada pašvaldības tiešo līdzdalību sabiedrībā ar ierobežotu atbildību 

“Alūksnes nami”.  

4. Uzdot atturēties sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Alūksnes nami” no turpmākās papildu 

pakalpojumu (ēku būvniecība, inženierbūvniecība, specializētie būvdarbi, uzglabāšanas un 

transporta palīgdarbības, operācijas ar nekustamo īpašumu, ēku uzturēšanas un ainavu 

alu
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arhitektu pakalpojumi, santehniķa, elektriķa, namdara un citi pakalpojumi, kosmētiskā 

remonta darbi) sniegšanas citām fiziskām un juridiskām personām, ja tie tiek sniegti ārpus 

pamatdarbības ietvariem.   

 

Domes priekšsēdētājs                 A.DUKULIS 
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2021. gada 29. aprīlī                                                                         sēdes protokols Nr. 7, 12. p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.99 
 

Par darba attiecību izbeigšanu ar Līnu BUŠUJEVU 

 

 Izskatot Alūksnes novada bāriņtiesas locekles Līnas BUŠUJEVAS iesniegumu par 

atbrīvošanu no Alūksnes novada bāriņtiesas locekļa amata, reģistrēts Alūksnes novada 

pašvaldībā 26.03.2021. ar Nr. ANP/1-42/21/928, 

 

 pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 9. punktu, Darba 

likuma 100. panta pirmo daļu, Bāriņtiesu likuma 12. panta pirmās daļas 1. punktu, 

 

Atbrīvot 2021. gada 30. aprīlī Līnu BUŠUJEVU no Alūksnes novada bāriņtiesas 

locekļa amata. 

 

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

  

LĒMUMS Nr.100 

 

Par Alūksnes novada bāriņtiesas locekli 

 

 Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 26. punktu, 

Bāriņtiesu likuma 9. panta pirmo daļu, 

 

Par Alūksnes novada bāriņtiesas locekli no 2021. gada 5. maija uz pieciem gadiem 

ievēlēt Aivitu EZERIŅU, personas kods [..]. 

 

Domes priekšsēdētājs                  A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.101 
 

Par grozījumu Alūksnes novada domes 2018. gada 22. marta lēmumā Nr. 90 “Par 

Alūksnes novada Sociālā dienesta un Sociālās aprūpes centra “Alūksne” reorganizāciju, 

izveidojot jaunu iestādi” 
 

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

Reģionālā attīstības fonda projektu Nr. 9.3.1.1/19/I/048 “Infrastruktūras risinājumi 

deinstitucionalizācijas īstenošanai Alūksnes novadā”,  

 

izdarīt grozījumus Alūksnes novada domes 2018. gada 22. marta lēmumā Nr. 90 “Par 

Alūksnes novada Sociālā dienesta un Sociālās aprūpes centra “Alūksne” reorganizāciju, 

izveidojot jaunu iestādi”, aizstājot lēmuma 1. punktā pēc vārda “adrese:” vārdus un skaitļus 

“Lielā Ezera ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301” ar vārdiem un skaitļiem “Uzvaras 

ielā 1, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301”. 
 

Lēmums stājas spēkā 2021. gada 1. maijā. 
 

Domes priekšsēdētājs                                                                                           A. DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.102 
 

Par grozījumiem Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes nolikumā 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 8. punktu, 

 

Izdarīt grozījumus Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes nolikumā Nr. 16/2018 

(apstiprināts ar Alūksnes novada domes 22.03.2018. lēmumu Nr. 90): 

 

1. Izteikt 2. punktu šādā redakcijā: 

“2. Pārvaldes adrese: Uzvaras iela 1, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301.” 

2. Izslēgt 15.4.2. punktu. 

3. 20. punktā: 

3.1. izslēgt 20.1. punktu, 20.2. punktu un 20.3. punktu; 

3.2. papildināt ar 20.8. punktu šādā redakcijā: 

“20.8. nekustamā īpašuma “Pūcīte”, Mārkalnes pagastā, Alūksnes novadā, kadastra 

apzīmējums 3676 005 0083 001, telpu grupa Nr. 3676 005 0083 001 002 (ēkas 

kadastrālās uzmērīšanas lieta būvei ar kadastra apzīmējumu Nr. 3676 005 0083 001).” 

 

Domes priekšsēdētājs                 A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.103 
 

Par grozījumu Alūksnes novada domes 2010. gada 22. aprīļa lēmumā Nr. 240 “Par 

dienas aprūpes centra “Saules stars” personām ar garīga rakstura traucējumiem 

izveidošanu un uzturēšanu” 
 

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

Reģionālā attīstības fonda projektu Nr. 9.3.1.1/19/I/048 “Infrastruktūras risinājumi 

deinstitucionalizācijas īstenošanai Alūksnes novadā”, 
 

 izdarīt grozījumu Alūksnes novada domes 2010. gada 22. aprīļa lēmumā Nr. 240 “Par 

dienas aprūpes centra “Saules stars” personām ar garīga rakstura traucējumiem izveidošanu un 

uzturēšanu”, aizstājot lēmuma 1. punktā vārdus un skaitļus “Jāņkalna iela 18, Alūksnē, 

Alūksnes novadā nodrošinot Dienas centru ar šādām telpām: telpa nodarbībām, kabinets sociālā 

darba speciālistiem, virtuve, ēdamzāle un sanitārās telpas” ar vārdiem un skaitļiem: “Uzvaras 

ielā 1, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301.” 
 

Lēmums stājas spēkā 2021. gada 1. maijā. 

 

Domes priekšsēdētājs                 A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.104 
 

Par saistošo noteikumu Nr. 10/2021 “Grozījumi Alūksnes novada domes 2019. gada 

26. septembra saistošajos noteikumos Nr. 13/2019 “Par materiālo atbalstu bāreņiem un 

bez vecāku gādības palikušiem bērniem un audžuģimenēm”” izdošanu 

 

Pamatojoties uz likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 25.2 panta pirmo 

un piekto daļu, Ministru kabineta 2005. gada 15. novembra noteikumu Nr. 857 “Noteikumi par 

sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir 

ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās” 27., 30., 31., 31.1, 32.  punktu 

un Ministru kabineta 2018. gada 26. jūnija noteikumu Nr. 354 “Audžuģimenes noteikumi” 

78.1., 78.2. punktu, Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumu Nr. 1549 “Kārtība, 

kādā piešķir un izmaksā atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu” 2. punktu, 

 

 apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 10/2021 “Grozījumi Alūksnes novada domes 

2019. gada 26. septembra saistošajos noteikumos Nr. 13/2019 “Par materiālo atbalstu bāreņiem 

un bez vecāku gādības palikušiem bērniem un audžuģimenēm””  un to paskaidrojuma rakstu. 

 

Domes priekšsēdētājs                            A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.105 
 

Par saistošo noteikumu Nr. 11/2021 

“Par sociālās palīdzības pabalstiem Alūksnes novadā” izdošanu 

 

 Pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3. panta otro 

daļu un 36. panta sesto daļu,   

 

 apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 11/2021 “Par sociālās palīdzības pabalstiem 

Alūksnes novadā” un to paskaidrojumu rakstu. 

 

Domes priekšsēdētājs                   A. DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.106 
 

Par grozījumu Jaunlaicenes muižas muzeja nolikumā 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 8. punktu un 

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

pašvaldības nolikums” 22.44. punktu, 

 

Izdarīt grozījumu Jaunlaicenes muižas muzeja nolikumā, kurš apstiprināts ar Alūksnes 

novada domes 18.03.2010. lēmumu Nr. 147 “Par Jaunlaicenes muižas muzeja nolikuma 

apstiprināšanu” (protokols Nr. 6, 46. punkts), papildinot ar 3.1.6. un 3.1.7. punktiem:  

 

“3.1.6. sadarbībā ar Jaunlaicenes pagasta pārvaldi organizēt tradicionālos un gadskārtu ieražu 

svētkus;  

“3.1.7. sadarbībā ar Jaunlaicenes pagasta pārvaldi organizēt Jaunlaicenes tautas nama 

amatierkolektīvu radošo darbību.” 

 

Domes priekšsēdētājs                            A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.107 

 

Par Alūksnes muzeja īslaicīgās nomas maksas pakalpojumiem 

 

Ņemot vērā Alūksnes novada pašvaldības 22.11.2018. noteikumu Nr. 6/2018 “Kārtība, 

kādā tiek organizēts pašvaldības nekustamo īpašumu iznomāšana vai atsavināšanas process” 

23. punktu, Maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodiku un izcenojumu 

apstiprināšanas kārtību, kas apstiprināta ar Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektora 

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

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

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

likuma 5. panta pirmās daļas 2. punktu, Ministru kabineta 2018. gada 20. februāra noteikumu 

Nr. 97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” 4. panta 4.4. apakšpunktu, 

1. Noteikt šādu maksu par īslaicīgu telpu nomu Alūksnes muzeja Apaļajā tornī, Pils ielā 

74, Alūksnē, Alūksnes novadā: 

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Mērvienība Cena bez 

PVN (euro) 

PVN 

1. Pirmais un otrais stāvs vienlaicīgi stunda 2,48 Piemēro 

2. Pirmais vai otrais stāvs (divi 

komersanti (uzņēmēji) vienlaicīgi) 

stunda 1,24 Piemēro 

2. Lēmuma izpildi nodrošina Alūksnes muzeja direktors. 

3. Lēmums stājas spēkā 2021. gada 1. maijā. 

 

Domes priekšsēdētājs                  A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.108 
 

Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādē “Cālis” 

 

Ņemot vērā Maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodiku un izcenojumu 

apstiprināšanas kārtību, kas apstiprināta ar Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektora 

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

pamatojoties uz Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 13. punktu, likuma “Par 

pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punkta g) apakšpunktu, Pievienotās vērtības nodokļa 

likuma 52. panta pirmās daļas 12. punktu, Ministru kabineta 2013. gada 3. janvāra noteikumu 

Nr.17 “Pievienotās vērtības nodokļa likuma normu piemērošanas kārtība un atsevišķas prasības 

pievienotās vērtības nodokļa maksāšanai un administrēšanai” 30. punktu,  

 

1. Apstiprināt ēdināšanas pakalpojuma maksu Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādē 

“Cālis” (turpmāk – Iestāde): 

Nr.p.k. Ēdienreize 

Ēdināšanas pakalpojuma maksa 

PVN 
Pastāvīgā daļa 

(ēdiena 

sagatavošanas 

izmaksas) 

Mainīgā 

daļa 

(produktu 

izmaksas) 

Kopā 

1.1. izglītojamajiem vecumā no viena līdz diviem gadiem, tajā skaitā pa ēdienreizēm 

1.1.1. Brokastis 0,78 0,31 1,09 Nepiemēro 

1.1.2. Pusdienas 0,78 0,62 1,40 Nepiemēro 

1.1.3. Launags 0,78 0,22 1,00 Nepiemēro 

 Kopā 2,37 1,15 3,49  

1.2. izglītojamajiem vecumā no trīs līdz sešiem gadiem, tajā skaitā pa ēdienreizēm: 

1.2.1. Brokastis 0,78 0,41 1,19 Nepiemēro 

1.2.2. Pusdienas 0,78 0,77 1,55 Nepiemēro 

1.2.3. Launags 0,78 0,28 1,06 Nepiemēro 
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 Kopā 2,37 1,46 3,80  

1.3. darbiniekiem, tajā skaitā pa ēdienreizēm: 

1.3.1. Pusdienas 0,78 0,91 1,69 Nepiemēro 

 Kopā 0,78 0,91 1,69  

 

2. Speciālās izglītības klašu (grupu) izglītojamo ēdināšanas pakalpojuma izmaksas sedz 

Alūksnes novada pašvaldība. 

3. Lēmuma 1.1. un 1.2. punktā noteiktajai ēdināšanas pakalpojuma maksai piemērojami 

Alūksnes novada domes saistošajos noteikumos par ēdināšanas pakalpojuma maksas 

atvieglojumiem Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēs noteiktie atvieglojumi. 

4. Atzīt par spēku zaudējušu Alūksnes novada domes 25.07.2019. lēmumu Nr.225 “Par 

ēdināšanas pakalpojuma maksu Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādē “Cālis”” (sēdes 

protokols Nr. 8, 16.p.). 

5. Lēmums stājās spēkā 2021. gada 1. maijā.  
 

Domes priekšsēdētājs                  A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 

Reģistrācijas numurs 90000018622 

Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV – 4301, tālruņi: 64381496, 29453047, e-pasts: dome@aluksne.lv, 

www.aluksne.lv 

A/S „SEB banka”, kods UNLALV2X, konts Nr.LV58UNLA0025004130335   

Alūksnē 

2021. gada 29. aprīlī                                                                         sēdes protokols Nr. 7, 22. p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.109 

 

Par maksas noteikšanu tūrisma objektā “Padomju armijas raķešu bāze Zeltiņos” 

 

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

apakšpunktu, 

 

1. Apstiprināt maksu par braukšanu pa tūrisma objektu “Padomju armijas raķešu bāze 

Zeltiņos”, kas atrodas nekustamā īpašuma “Medņukalni”, kadastra numurs 3694 001 

0006, Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā teritorijā: 

1.1.  braucot pa tūrisma objektu 2 stundas 4,96 EUR bez pievienotās vērtības nodokļa; 

1.2.  par katru nākamo stundu uzturoties teritorijā jāmaksā 2,48 EUR bez pievienotās 

vērtības nodokļa. 

2. Noteikt, ka maksājums jāveic pirms iebraukšanas ar mehānisko transporta līdzekli 

tūrisma objektā “Padomju armijas raķešu bāze Zeltiņos”.  

3. Noteikt, ka no maksas atbrīvoti: 

3.1.  personas, kas iebrauc teritorijā ar velosipēdu un skrejriteni; 

3.2.  īpašnieki, kuriem nokļūšanai uz savu nekustamo īpašumu jāšķērso 1.punktā minētā 

teritorija; 

3.3.  personas, ar kurām noslēgts teritorijā esošo būvju un zemes izmantošanas nomas 

līgums, un kuri izmanto pašvaldības īpašumu saimnieciskās darbības veikšanai; 

3.4.  personas, kuras iebrauc teritorijā Zeltiņu pagasta pārvaldes gida pavadībā; 

3.5.  personas, kuras iebrauc teritorijā uz Lāzertaga spēli. 

4. Personām, kuras atbilst 3. punktā noteiktajiem kritērijiem, Zeltiņu pagasta pārvalde 

izsniedz speciālas iebraukšanas atļaujas. 

5. Lēmums stājas spēkā 2021. gada 1. maijā. 

6. Maksu par iebraukšanu tūrisma objektā “Padomju armijas raķešu bāze Zeltiņos” 

piemērot ar pakalpojuma faktisku ieviešanu. 

 

Domes  priekšsēdētājs                            A.DUKULIS 
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Reģistrācijas numurs 90000018622 

Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV – 4301, tālruņi: 64381496, 29453047, e-pasts: dome@aluksne.lv, 

www.aluksne.lv 

A/S „SEB banka”, kods UNLALV2X, konts Nr.LV58UNLA0025004130335   

Alūksnē 

2021. gada 29. aprīlī                                                                         sēdes protokols Nr. 7, 23. p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.110 

 

Par grozījumu Alūksnes novada domes 25.03.2021. lēmumā Nr. 76 “Par valsts budžeta 

finansējuma sadali Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēm piemaksām par 

individuālajām konsultācijām” 

 

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

pirmās daļas 2., 23. un 27. punktu, Ministru kabineta 2021. gada 14. aprīļa rīkojumu Nr. 250 

“Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 23. februāra rīkojumā Nr. 110 “Par finanšu līdzekļu 

piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””, 

 

Izdarīt grozījumu Alūksnes novada domes 25.03.2021. lēmumā Nr. 76 “Par valsts 

budžeta finansējuma sadali Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēm piemaksām par 

individuālajām konsultācijām” aizstājot 3. punktā skaitļus un vārdus “2021. gada 30. aprīlim” 

ar skaitļiem un vārdiem “2021. gada 31. maijam”. 

 

Domes priekšsēdētājs                             A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 

Reģistrācijas numurs 90000018622 

Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV – 4301, tālruņi: 64381496, 29453047, e-pasts: dome@aluksne.lv, 

www.aluksne.lv 

A/S „SEB banka”, kods UNLALV2X, konts Nr.LV58UNLA0025004130335   

Alūksnē 

2021. gada 29. aprīlī                                                                         sēdes protokols Nr. 7, 24. p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.111 

 

Par līdzekļu izdalīšanu pagastu pārvaldēm no Alūksnes novada pašvaldības Ceļu un ielu 

uzkrājuma fonda 

 

Ņemot vērā 2020./2021. gada ziemas sezonas laika apstākļus – biežo snigšanu, kā 

rezultātā palielinājās izdevumi pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšanai (attīrīšanai no sniega),  

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 pagastu pārvaldēm no Alūksnes novada pašvaldības Ceļu un ielu uzkrājuma 

fonda finansējumu 30 000 EUR (trīsdesmit tūkstoši euro) apmērā pašvaldības autoceļu 

uzturēšanai, līdzekļus sadalot atbilstoši Alūksnes novada domes 28.01.2021. lēmuma 

Nr.11 “Par ceļu un ielu fonda vidējā (triju gadu) termiņa plāna 2021. – 2023. gadam 

apstiprināšanu” (sēdes protokols Nr.1, 12.p.) 1. punktā noteiktajam:  

Alsviķu pagasta pārvaldei 4515 EUR 

Annas pagasta pārvaldei 1683 EUR 

Ilzenes pagasta pārvaldei 1572 EUR 

Jaunalūksnes pagasta pārvaldei 2343 EUR 

Jaunannas pagasta pārvaldei 1563 EUR 

Jaunlaicenes pagasta pārvaldei 1815 EUR 

Kalncempju pagasta pārvaldei 1296 EUR 

Liepnas pagasta pārvaldei 1332 EUR 

Malienas pagasta pārvaldei 1653 EUR 

Mālupes pagasta pārvaldei 1818 EUR 

Mārkalnes pagasta pārvaldei 2307 EUR 

Pededzes pagasta pārvaldei 1488 EUR 

Veclaicenes pagasta pārvaldei 2202 EUR 

Zeltiņu pagasta pārvaldei 1689 EUR 

Ziemera pagasta pārvaldei 2724 EUR 

2. Alūksnes novada pašvaldības Finanšu nodaļai nodrošināt iepriekšminēto līdzekļu 

pārkārtošanu nākamajos budžeta grozījumos. 

 

Domes priekšsēdētājs                             A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 

Reģistrācijas numurs 90000018622 

Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV – 4301, tālruņi: 64381496, 29453047, e-pasts: dome@aluksne.lv, 

www.aluksne.lv 
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Alūksnē 

2021. gada 29. aprīlī                                                                         sēdes protokols Nr. 7, 25. p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.112 

 

Par grozījumiem Alūksnes novada domes 30.05.2019. lēmumā Nr. 175 “Par aizņēmumu 

projekta Nr. LV-RU-008 “630 verstis pilnas sajūtām/ Sajūtu verstis”/“630 Versts Full of 

Feelings/Versts of Feelings” īstenošanai” 

 

Ņemot vērā Alūksnes novada domes 26.07.2018. lēmumu Nr. 266 “Par Latvijas – 

Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projektu” (sēdes protokols Nr. 9, 15. punkts)  un 

tā grozījumu, 28.03.2019. noslēgto līgumu par projekta īstenošanu, kas reģistrēts Alūksnes 

novada pašvaldībā 30.04.2019. ar Nr. ANP/1-45.3/19/69, un nepieciešamību nodrošināt 

projekta līdzfinansēšanu un priekšfinansēšanu,  

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. un 5. punktu un 

21. panta pirmās daļas 2., 23. un 27. punktu, likuma “Par valsts budžetu 2021. gadam” 12. panta 

pirmās daļas 1. punktu, likuma “Par pašvaldību budžetiem” 22., 24. un 30. pantu, Ministru 

kabineta 2019. gada 10. decembra noteikumu Nr. 590 “Noteikumi par pašvaldību 

aizņēmumiem un galvojumiem” II. nodaļu, 16. un 17. punktu, 

 

Izdarīt šādus grozījumus Alūksnes novada domes 30.05.2019. lēmumā Nr. 175 “Par 

aizņēmumu projekta Nr. LV-RU-008 “630 verstis pilnas sajūtām/Sajūtu verstis”/“630 Versts 

Full of Feelings/Versts of Feelings” īstenošanai”: 

 

1. Lēmuma 1. punktā skaitli un vārdus 266 666,77 EUR (divi simti sešdesmit seši 

tūkstoši seši simti sešdesmit seši euro un 77centi) aizstāt ar skaitli un vārdiem 

291 165 EUR (divi simti deviņdesmit viens tūkstotis viens simts sešdesmit pieci 

euro). 

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 (jaunā redakcijā) uz 5 lapām. 

 

Domes priekšsēdētājs            A.DUKULIS 
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2021. gada 29. aprīlī                                                                         sēdes protokols Nr. 7, 26. p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.113 

 

Par grozījumiem Alūksnes novada domes 04.02.2021. lēmumā Nr. 27 “Par aizņēmumu 

KF projekta “Zaļo un dārza atkritumu kompostēšanas laukuma izveide Alūksnes 

novadā” īstenošanai” 

 

Ņemot vērā 24.11.2020. noslēgto vienošanos ar Centrālās finanšu un līgumu aģentūru 

par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr.5.2.1.2./20/A/006, kas reģistrēta Alūksnes 

novada pašvaldībā 25.11.2020. ar Nr. ANP/1-45.3/20/125, Alūksnes novada attīstības 

programmas 2011.-2017. aktualizētā Investīciju plāna 2015.-2021. gadam, kas apstiprināts ar 

Alūksnes novada domes 25.02.2021. lēmumu Nr. 60, 97. punktu, Alūksnes novada pašvaldības 

iepirkuma “Šķeldotāja iegāde un piegāde” (identifikācijas Nr. ANP2021/11) rezultātu, 

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

pirmās daļas 2. punktu, 21. panta pirmās daļas 2., 23. punktu, likuma “Par valsts budžetu 

2021. gadam” 12. panta pirmās daļas 1. punktu, likuma “Par pašvaldību budžetiem” 22., 24. un 

30. pantu, Ministru kabineta 2019. gada 10. decembra noteikumu Nr. 590 “Noteikumi par 

pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” II. nodaļu, 16. un 17 punktu, 

 

Izdarīt šādus grozījumus Alūksnes novada domes 04.02.2021. lēmumā Nr. 27 “Par 

aizņēmumu KF projekta “Zaļo un dārza atkritumu kompostēšanas laukuma izveide Alūksnes 

novadā” īstenošanai”: 

1. Lēmuma 1. punktā skaitli un vārdus 129 367 EUR (viens simts divdesmit deviņu 

tūkstošu trīs simtu sešdesmit septiņu euro) aizstāt ar skaitli un vārdiem 

191 707 EUR  (viens simts deviņdesmit viena tūkstoša septiņu simtu septiņu euro). 

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 (jaunā redakcijā) uz 3 lapām. 

 

Domes priekšsēdētājs               A.DUKULIS 
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2021. gada 29. aprīlī                                                                         sēdes protokols Nr. 7, 27. p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.114 

 

Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem Alūksnes 

pirmsskolas izglītības iestādei “Cālis” 

 

Izskatot Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādes “Cālis” 20.11.2020. iesniegumu 

Nr. PIIC/1-6/20/38 “Par papildu finansējumu”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 

23.11.2020. ar Nr. ANP/1-42/20/4246, 

ņemot vērā Alūksnes novada aktualizētā Investīciju plāna 2015.-2021. gadam, kas 

apstiprināts ar Alūksnes novada domes  25.02.2021. lēmumu Nr. 60, 35. punktu, Alūksnes 

novada izglītības attīstības programmas 2016.-2020. gadam, kas apstiprināta ar Alūksnes 

novada domes 24.03.2016. lēmumu Nr. 103, Izglītības attīstības programmā paredzēto 

uzdevumu un pasākumu plāna 1.1.1. apakšpunktu,  

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

pirmās daļas 2. un 23. punktu, likuma “Par pašvaldību budžetiem” 30. pantu, Alūksnes novada 

pašvaldības 27.05.2010. noteikumu Nr. 4/2010 “Kārtība, kādā tiek sadalīti atsavināšanas 

procesā iegūtie līdzekļi par Alūksnes novada administratīvajām teritorijām” 1.2. punktu, 

 

1. Izdalīt no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem finansējumu 7 944 EUR (septiņi 

tūkstoši deviņi simti četrdesmit četru euro) apmērā Alūksnes pirmsskolas izglītības 

iestādes “Cālis” vienas podiņu krāsns kapitālajam remontam un apsardzes 

(ugunsdrošības) signalizācijas iekārtas atjaunošanai. 

2. Finansējumu attiecināt uz 091130 uzskaites dimensijas kodu - Alūksnes pirmsskolas 

izglītības iestāde “Cālis”. 

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu. 

 

Domes priekšsēdētājs                  A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.115 

 

Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem Alūksnes 

muzejam 

 

Izskatot Alūksnes muzeja 06.04.2021. iesniegumu Nr. MUZ/1-9/21/8 “Par 

līdzfinansējuma piešķiršanu arheoloģijas ekspozīcijas “Zemē apraktā sāls” realizācijai”, kas 

reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 07.04.2021. ar Nr. ANP/1-42/21/1020,  

 ņemot vērā starp Valsts Kultūrkapitāla fondu un Alūksnes novada pašvaldību 

03.03.2021. noslēgto projekta finansēšanas līgumu Nr. 2021-1-KMA-M04020, kas reģistrēts 

Alūksnes novada pašvaldībā 05.03.2021. ar Nr. ANP/1-45.3/21/24, Alūksnes novada attīstības 

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

Alūksnes novada domes 29.01.2015. lēmumu Nr.16 (sēdes protokols Nr.2, 13. punkts) 

6.1.punktu, Alūksnes muzeja darbības un attīstības stratēģijas 2020.-2024. gadam, kas 

apstiprināta ar Alūksnes novada domes 25.04.2019. lēmumu Nr. 106 (sēdes protokols Nr. 4, 

18. punkts), vidēja termiņa stratēģiskā plāna 3. mērķa 1. apakšpunktu, 

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

pirmās daļas 2. un 23. punktu, likuma “Par pašvaldību budžetiem” 30. pantu, Alūksnes novada 

pašvaldības 27.05.2010. noteikumu Nr. 4/2010 “Kārtība, kādā tiek sadalīti atsavināšanas 

procesā iegūtie līdzekļi par Alūksnes novada administratīvajām teritorijām” 1.2. punktu,  

 

1. Izdalīt no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem daļēju finansējumu 

6 000,00 EUR (sešu tūkstošu euro) apmērā projekta “Livonijas ordeņa pils Alūksnē 

arheoloģijas ekspozīcija “Zemē apraktā sāls”” īstenošanai. 

2. Finansējumu attiecināt uz 082201 uzskaites dimensijas kodu – Alūksnes muzejs. 

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu. 

 

Domes priekšsēdētājs                 A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.116 

 

Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem Alūksnes 

viduslaiku pils Dienvidu torņa ekspozīcijai 

 

 Izskatot Alūksnes novada pašvaldības Plānošanas un attīstības nodaļas 22.04.2021. 

iesniegumu  “Par finansējumu Dienvidu torņa ekspozīcijai”, kas reģistrēts Alūksnes novada 

pašvaldībā 22.04.2021. ar Nr. ANP/1-47/21/1221,  

 ņemot vērā Alūksnes novada aktualizētā Investīciju plāna 2015.-2021. gadam, kas 

apstiprināts ar Alūksnes novada domes  25.02.2021. lēmumu Nr. 60, 72.2. punktu, 

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

pirmās daļas 2. un 23. punktu, likuma “Par pašvaldību budžetiem” 30. pantu, Alūksnes novada 

pašvaldības 27.05.2010. noteikumu Nr. 4/2010 “Kārtība, kādā tiek sadalīti atsavināšanas 

procesā iegūtie līdzekļi par Alūksnes novada administratīvajām teritorijām” 1.2. punktu,  

 

1. Izdalīt no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem finansējumu 37 105,00 EUR 

(trīsdesmit septiņi tūkstoši viens simts pieci euro) Alūksnes viduslaiku pils Dienvidu 

torņa ekspozīcijai “Marienburgas Astotais brālis” īstenošanai. 

2. Finansējumu attiecināt uz 047313 uzskaites dimensijas kodu - Alūksnes Tūrisma 

informācijas centrs - Alūksnes viduslaiku pils Dienvidu torņa ekspozīcija. 

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu. 

 

Domes priekšsēdētājs                A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.117 

 

Par projektu “Izglītības un sporta centra izveide Alūksnes pilsētā”  

 

Ņemot vērā Ministru kabineta 2021. gada 13. aprīļa noteikumu Nr. 242 “Augstas 

gatavības pašvaldību investīciju projektu pieteikšanas, izskatīšanas un finansējuma 

piešķiršanas kārtība”, 14.04.2021. pašvaldībā saņemto vēstuli Nr.1-132/3627 no Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas “Par aicinājumu iesniegt augstas gatavības 

investīciju projektus” un Ministru kabineta 2021. gada 20. aprīļa noteikumu Nr. 258 “Kārtība, 

kādā izvērtē pašvaldību izglītības iestāžu investīciju projektus valsts budžeta aizņēmuma 

saņemšanai”,   

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. un 6. punktu, 

21. panta pirmās daļas 17., 23. un 27. punktu, likuma “Par valsts budžetu 2021. gadam” 

12. panta trešās daļas 2. punktu, Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. 

aktualizētā Investīciju plāna 2015.-2021. gadam 30. punktu, 

 

1. Atbalstīt augstas gatavības projekta “Izglītības un sporta centra izveide Alūksnes pilsētā” 

īstenošanas  pieteikumu iesniegšanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā 

un Izglītības un zinātnes ministrijā.  

2. Apstiprināt projekta indikatīvās izmaksas 10 131 938 EUR  (desmit miljoni viens simts 

trīsdesmit viens tūkstotis deviņi simti trīsdesmit astoņi euro), tajā skaitā: 

2.1. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā pieteiktajam projektam 

3 529 412 EUR (trīs miljoni pieci simti četrdesmit deviņi tūkstoši četri simti 

divpadsmit euro), no kā: 

2.1.1. valsts budžeta līdzfinansējums 3 000 000 EUR (trīs miljoni euro), 

2.1.2. pašvaldības līdzfinansējums 15% apmērā jeb 529 412 EUR  (pieci simti 

divdesmit deviņi tūkstoši četri simti divpadsmit euro); 

2.2. Izglītības un zinātnes ministrijā pieteiktajam projektam 6 583 529 EUR (seši miljoni 

pieci simti astoņdesmit trīs tūkstoši pieci simti divdesmit deviņi euro), no kā: 

2.2.1. valsts kases aizņēmums 5 925 176 EUR (pieci miljoni deviņi simti divdesmit 

pieci tūkstoši viens simts septiņdesmit seši euro), 

2.2.2. pašvaldības līdzfinansējums 10% apmērā jeb 658 353 EUR (seši simti 

piecdesmit astoņi tūkstoši trīs simti piecdesmit trīs euro); 

2.3. Pašvaldības finansējums būves nodošanai ekspluatācijā 18 997 EUR (astoņpadsmit 

tūkstoši deviņi simti deviņdesmit septiņi euro). 
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3. Projekta pieteikumu atbalsta gadījumā, nodrošināt šī lēmuma 2.1.2., 2.2.2. un 2.3. punktā 

noteikto pašvaldības līdzfinansējumu no Alūksnes novada pašvaldības 2021. un 2022. gada 

budžeta līdzekļiem. 

 

Domes priekšsēdētājs                A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.118 

 

Par grozījumu Alūksnes novada domes 25.02.2021. lēmumā Nr.60 “Par Investīciju plāna 

2015.-2021. 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, 

 

Precizēt Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. Investīciju plānu 2015.-

2021.gadam, izsakot projekta ideju Nr.30 jaunā redakcijā saskaņā ar pielikumu. 

 

Pielikumā: Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. Investīciju plāna 2015.-

2021.gadam precizētais projektu idejas Nr.30 ieraksts uz 1 (vienas) lapas. 

 

Domes priekšsēdētājs                A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.119 

 

Par saistošo noteikumu Nr. 12/2021 

“Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2021. gada 4. februāra saistošajos 

noteikumos Nr. 3/2021 “Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2021. gadam”” 

izdošanu 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2. punktu un likuma “Par 

pašvaldību budžetiem” 16. un 17. pantu, 

 

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 12/2021 “Par grozījumiem Alūksnes novada domes 

2021. gada 4. februāra saistošajos noteikumos Nr. 3/2021 “Par Alūksnes novada pašvaldības 

budžetu 2021.gadam”” un to paskaidrojuma rakstu. 

 

Domes priekšsēdētājs                 A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.120 

 

Par Alūksnes novada pašvaldības 2020. gada pārskata apstiprināšanu 

 

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

 

Apstiprināt Alūksnes novada pašvaldības 2020. gada pārskatu. 

 

Pielikumā: Alūksnes novada pašvaldības 2020. gada pārskats CD datu nesējā. 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                                A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.121 

 

Par atļauju Ivetai BALTAJAI-VANAGAI savienot amatus 

 

Izskatot Kalncempju pagasta pārvaldes vadītājas, nomas tiesību izsoļu Annas, 

Jaunannas, Kalncempju pagastu pārvaldēs komisijas locekles Ivetas BALTĀS-VANAGAS 

22.04.2021. iesniegumu par amatu savienošanu ar Alūksnes novada pašvaldības domes 

vēlēšanu iecirkņa Nr.305 komisijas sekretāra amatu, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 

22.04.2021. ar Nr. ANP/1-42/21/1223, 

konstatējot, ka minēto amatu savienošana nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar 

valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs amatpersonas tiešo pienākumu 

pildīšanai, 

ņemot vērā likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 

6.panta pirmo un otro daļu, 7.panta ceturtās daļas 2) punkta b) apakšpunktu, sestās daļas 

2) punktu, 8.1 panta piektās daļas 1.un 2.punktu, Administratīvā procesa likuma 67.pantu, 

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

atļaut Ivetai BALTAJAI-VANAGAI (personas kods [..]) savienot Kalncempju pagasta 

pārvaldes vadītāja, nomas tiesību izsoļu Annas, Jaunannas, Kalncempju pagastu pārvaldēs 

komisijas locekļa un Alūksnes novada pašvaldības domes vēlēšanu iecirkņa Nr.305 komisijas 

sekretāra amatus. 

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

8.1 panta 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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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.122 

 

Par atļauju Sanitai BĒRZIŅAI savienot amatus 

 

Izskatot Alūksnes Kultūras centra direktores, Alūksnes novada pašvaldības 

Licencēšanas komisijas locekles Sanitas BĒRZIŅAS 21.04.2021. iesniegumu par amatu 

savienošanu ar Alūksnes novada pašvaldības domes vēlēšanu iecirkņa Nr.295 komisijas 

priekšsēdētāja amatu, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 21.04.2021. ar Nr. ANP/1-

42/21/1194, 

konstatējot, ka minēto amatu savienošana nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar 

valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs amatpersonas tiešo pienākumu 

pildīšanai, 

ņemot vērā likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 

6. panta pirmo un otro daļu, 7. panta ceturtās daļas 2) punkta b) apakšpunktu, sestās daļas 

2) punktu, 8.1 panta piektās daļas 1. un 2. punktu, 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 locekļa un Alūksnes novada 

pašvaldības domes vēlēšanu iecirkņa Nr.295 komisijas priekšsēdētāja amatus. 

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

8.1 panta 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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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.123 

 

Par atļauju Ivetai PRIEDEI savienot amatus 

 

Izskatot Mālupes pagasta pārvaldes vadītājas, nomas tiesību izsoļu Malienas, Mālupes, 

Liepnas pagastu pārvaldēs komisijas locekles Ivetas PRIEDES 22.04.2021. iesniegumu par 

amatu savienošanu ar Alūksnes novada pašvaldības domes vēlēšanu iecirkņa Nr.310 komisijas 

priekšsēdētāja amatu, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 22.04.2021. ar Nr. ANP/1-

42/21/1205, 

konstatējot, ka minēto amatu savienošana nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar 

valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs amatpersonas tiešo pienākumu 

pildīšanai, 

ņemot vērā likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 

6. panta pirmo un otro daļu, 7. panta ceturtās daļas 2) punkta b) apakšpunktu, sestās daļas 

2) punktu, 8.1 panta piektās daļas 1. un 2. punktu, Administratīvā procesa likuma 67. pantu, 

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

atļaut Ivetai PRIEDEI (personas kods [..]) savienot Mālupes pagasta pārvaldes vadītāja, 

nomas tiesību izsoļu Malienas, Mālupes, Liepnas pagastu pārvaldēs komisijas locekļa un 

Alūksnes novada pašvaldības domes vēlēšanu iecirkņa Nr.310 komisijas priekšsēdētāja amatus. 

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

8.1 panta 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 

 

alu
ks

ne
.lv



Satur ierobežotas pieejamības informāciju – personas kodu 

 

   
 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 

Reģistrācijas numurs 90000018622 

Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV – 4301, tālruņi: 64381496, 29453047, e-pasts: dome@aluksne.lv, 

www.aluksne.lv 

A/S „SEB banka”, kods UNLALV2X, konts Nr.LV58UNLA0025004130335   

Alūksnē 

2021. gada 29. aprīlī                                                                         sēdes protokols Nr. 7, 37. p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.124 

 

Par atļauju Ivetai VĀRTUKAPTEINEI savienot amatus 

 

Izskatot Ziemera pagasta pārvaldes vadītājas, nomas tiesību izsoļu Jaunlaicenes, 

Veclaicenes, Ziemera pagastu pārvaldēs komisijas priekšsēdētājas Ivetas VĀRTUKAPTEINES 

22.04.2021. iesniegumu par amatu savienošanu ar Alūksnes novada pašvaldības domes 

vēlēšanu iecirkņa Nr.317 komisijas priekšsēdētāja amatu, reģistrēts Alūksnes novada 

pašvaldībā 22.04.2021. ar Nr. ANP/1-42/21/1206, 

konstatējot, ka minēto amatu savienošana nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar 

valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs amatpersonas tiešo pienākumu 

pildīšanai, 

ņemot vērā likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 

6. panta pirmo un otro daļu, 7. panta ceturtās daļas 2) punkta b) apakšpunktu, sestās daļas 

2) punktu, 8.1 panta piektās daļas 1. un 2. punktu, Administratīvā procesa likuma 67. pantu, 

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

atļaut Ivetai VĀRTUKAPTENEI (personas kods [..]) savienot Ziemera pagasta 

pārvaldes vadītāja, nomas tiesību izsoļu Jaunlaicenes, Veclaicenes, Ziemera pagastu pārvaldēs 

komisijas priekšsēdētāja un Alūksnes novada pašvaldības domes vēlēšanu iecirkņa Nr.317 

komisijas priekšsēdētāja amatus. 

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

8.1 panta 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 

alu
ks

ne
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Satur ierobežotas pieejamības informāciju – personas kodu 

 

   
 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 

Reģistrācijas numurs 90000018622 

Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV – 4301, tālruņi: 64381496, 29453047, e-pasts: dome@aluksne.lv, 

www.aluksne.lv 

A/S „SEB banka”, kods UNLALV2X, konts Nr.LV58UNLA0025004130335   

Alūksnē 

2021. gada 29. aprīlī                                                                         sēdes protokols Nr. 7, 38. p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.125 

 

Par atļauju Everitai BALANDEI savienot amatus 

 

Izskatot Alūksnes novada pašvaldības Licencēšanas komisijas locekles, Alūksnes 

novada pašvaldības administrācijas Kancelejas domes sekretāres Everitas BALANDES 

23.04.2021. iesniegumu par amatu savienošanu ar Alūksnes novada pašvaldības domes 

vēlēšanu iecirkņa Nr.295 komisijas locekļa amatu, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 

23.04.2021. ar Nr. ANP/1-47/21/1240, 

konstatējot, ka minēto amatu savienošana nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar 

valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs amatpersonas tiešo pienākumu 

pildīšanai, 

ņemot vērā likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 

6. panta pirmo un otro daļu, 7. panta sestās daļas 2) punktu, 8.1 panta piektās daļas 1. un 

2. punktu, Administratīvā procesa likuma 67. pantu, likuma “Par pašvaldībām” 21. panta 

pirmās daļas 27. punktu, 

atļaut Everitai BALANDEI (personas kods [..]) savienot Alūksnes novada pašvaldības 

Licencēšanas komisijas locekļa, Alūksnes novada pašvaldības administrācijas Kancelejas 

domes sekretāra un Alūksnes novada pašvaldības domes vēlēšanu iecirkņa Nr.295 komisijas 

locekļa amatus. 

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

8.1 panta 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 

alu
ks

ne
.lv



Satur ierobežotas pieejamības informāciju – personas kodu 

 

   
 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 

Reģistrācijas numurs 90000018622 

Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV – 4301, tālruņi: 64381496, 29453047, e-pasts: dome@aluksne.lv, 

www.aluksne.lv 

A/S „SEB banka”, kods UNLALV2X, konts Nr.LV58UNLA0025004130335   

Alūksnē 

2021. gada 29. aprīlī                                                                         sēdes protokols Nr. 7, 39. p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.126 

 

Par atļauju Inesei ČIBALAI savienot amatus 

 

Izskatot Alūksnes novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas locekles, Alūksnes novada 

pašvaldības administrācijas Kancelejas komisiju sekretāres Ineses ČIBALAS 26.04.2021. 

iesniegumu par amatu savienošanu ar Alūksnes novada pašvaldības domes vēlēšanu iecirkņa 

Nr. 295 komisijas locekļa amatu, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 26.04.2021. ar Nr. 

ANP/1-47/21/1247, 

konstatējot, ka minēto amatu savienošana nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar 

valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs amatpersonas tiešo pienākumu 

pildīšanai, 

ņemot vērā likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 

6. panta pirmo un otro daļu, 7. panta sestās daļas 2) punktu, 8.1 panta piektās daļas 1. un 

2. punktu, Administratīvā procesa likuma 67. pantu, likuma “Par pašvaldībām” 21. panta 

pirmās daļas 27. punktu, 

atļaut Inesei ČIBALAI (personas kods [..]) savienot Alūksnes novada pašvaldības 

Dzīvokļu komisijas locekļa, Alūksnes novada pašvaldības administrācijas Kancelejas komisiju 

sekretāra un Alūksnes novada pašvaldības domes vēlēšanu iecirkņa Nr. 295 komisijas locekļa 

amatus. 

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

8.1 panta 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 

alu
ks

ne
.lv



Satur ierobežotas pieejamības informāciju – personas kodu 

 

   
 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 

Reģistrācijas numurs 90000018622 

Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV – 4301, tālruņi: 64381496, 29453047, e-pasts: dome@aluksne.lv, 

www.aluksne.lv 

A/S „SEB banka”, kods UNLALV2X, konts Nr.LV58UNLA0025004130335   

Alūksnē 

2021. gada 29. aprīlī                                                                         sēdes protokols Nr. 7, 40. p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.127 

 

Par atļauju Ivetai DRIŅINAI savienot amatus 

 

Izskatot Mārkalnes pagasta pārvaldes vadītājas, nomas tiesību izsoļu Jaunalūksnes, 

Mārkalnes, Pededzes pagastu pārvaldēs komisijas locekles Ivetas DRIŅINAS 23.04.2021. 

iesniegumu par amatu savienošanu ar Alūksnes novada pašvaldības domes vēlēšanu iecirkņa 

Nr.311 komisijas priekšsēdētāja amatu, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 26.04.2021. ar 

Nr. ANP/1-42/21/1242, 

konstatējot, ka minēto amatu savienošana nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar 

valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs amatpersonas tiešo pienākumu 

pildīšanai, 

ņemot vērā likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 

6. panta pirmo un otro daļu, 7. panta ceturtās daļas 2) punkta b) apakšpunktu, sestās daļas 

2) punktu, 8.1 panta piektās daļas 1. un 2. punktu, Administratīvā procesa likuma 67. pantu, 

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

atļaut Ivetai DRIŅINAI (personas kods [..]) savienot Mārkalnes pagasta pārvaldes 

vadītāja, nomas tiesību izsoļu Jaunalūksnes, Mārkalnes, Pededzes pagastu pārvaldēs komisijas 

locekļa un Alūksnes novada pašvaldības domes vēlēšanu iecirkņa Nr.311 komisijas 

priekšsēdētāja amatus. 

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

8.1 panta 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 

alu
ks

ne
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Satur ierobežotas pieejamības informāciju – personas kodu 

 

   
 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 

Reģistrācijas numurs 90000018622 

Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV – 4301, tālruņi: 64381496, 29453047, e-pasts: dome@aluksne.lv, 

www.aluksne.lv 

A/S „SEB banka”, kods UNLALV2X, konts Nr.LV58UNLA0025004130335   

Alūksnē 

2021. gada 29. aprīlī                                                                         sēdes protokols Nr. 7, 41. p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.128 

 

Par atļauju Janitai ŠOLINAI savienot amatus 

 

Izskatot Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzeja vadītājas Janitas ŠOLINAS 

27.04.2021. iesniegumu par amata savienošanu ar Alūksnes novada pašvaldības domes 

vēlēšanu iecirkņa Nr.309 komisijas locekļa amatu, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 

27.04.2021. ar Nr. ANP/1-42/21/1273, 

konstatējot, ka minēto amatu savienošana nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar 

valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs amatpersonas tiešo pienākumu 

pildīšanai, 

ņemot vērā likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 

6. panta pirmo un otro daļu, 7. panta ceturtās daļas 2) punkta b) apakšpunktu, 8.1 panta piektās 

daļas 1. un 2. punktu, Administratīvā procesa likuma 67. pantu, likuma “Par pašvaldībām” 

21. panta pirmās daļas 27. punktu, 

atļaut Janitai ŠOLINAI (personas kods [..]) savienot Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa 

Ates muzeja vadītāja un Alūksnes novada pašvaldības domes vēlēšanu iecirkņa Nr.309 

komisijas locekļa amatus. 

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

8.1 panta 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 

 

   
 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 

Reģistrācijas numurs 90000018622 

Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV – 4301, tālruņi: 64381496, 29453047, e-pasts: dome@aluksne.lv, 

www.aluksne.lv 

A/S „SEB banka”, kods UNLALV2X, konts Nr.LV58UNLA0025004130335   

Alūksnē 

2021. gada 29. aprīlī                                                                         sēdes protokols Nr. 7, 42. p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.129 

 

Par atļauju Evitai BONDAREI savienot amatus 

 

Izskatot Alūksnes novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas locekles Evitas BONDARES 

28.04.2021. iesniegumu par amata savienošanu ar Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes 

Sociālās palīdzības nodaļas vadītāja amatu un Alūksnes novada pašvaldības domes vēlēšanu 

iecirkņa Nr.296 komisijas locekļa amatu, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 28.04.2021. ar 

Nr. ANP/1-42/21/1293, 

konstatējot, ka minēto amatu savienošana nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar 

valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs amatpersonas tiešo pienākumu 

pildīšanai, 

ņemot vērā likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 

6. panta pirmo un otro daļu, 7. panta sestās daļas 2) punktu, 8.1 panta piektās daļas 1. un 

2. punktu, Administratīvā procesa likuma 67. pantu, likuma “Par pašvaldībām” 21. panta 

pirmās daļas 27. punktu, 

atļaut Evitai BONDAREI (personas kods [..]) savienot Alūksnes novada pašvaldības 

Dzīvokļu komisijas locekļa, Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes Sociālās palīdzības 

nodaļas vadītāja un Alūksnes novada pašvaldības domes vēlēšanu iecirkņa Nr. 296 komisijas 

locekļa amatus. 

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

8.1 panta 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 

 

   
 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 

Reģistrācijas numurs 90000018622 

Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV – 4301, tālruņi: 64381496, 29453047, e-pasts: dome@aluksne.lv, 

www.aluksne.lv 

A/S „SEB banka”, kods UNLALV2X, konts Nr.LV58UNLA0025004130335   

Alūksnē 

2021. gada 29. aprīlī                                                                         sēdes protokols Nr. 7, 43. p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.130 

 

Par atļauju Svetlanai PRENKAI-MIHAILOVAI savienot amatus 

 

Izskatot Malienas pagasta pārvaldes vadītājas, nomas tiesību izsoļu Malienas, Mālupes, 

Liepnas pagastu pārvaldēs komisijas locekles Svetlanas PRENKAS-MIHAILOVAS 

28.04.2021. iesniegumu par amatu savienošanu ar Alūksnes novada pašvaldības domes 

vēlēšanu iecirkņa Nr.309 komisijas sekretāra amatu, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 

28.04.2021. ar Nr. ANP/1-42/21/1295, 

konstatējot, ka minēto amatu savienošana nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar 

valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs amatpersonas tiešo pienākumu 

pildīšanai, 

ņemot vērā likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 

6. panta pirmo un otro daļu, 7. panta ceturtās daļas 2) punkta b) apakšpunktu, sestās daļas 

2) punktu, 8.1 panta piektās daļas 1. un 2. punktu, Administratīvā procesa likuma 67. pantu, 

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

atļaut Svetlanai PRENKAI-MIHAILOVAI (personas kods [..]) savienot Malienas 

pagasta pārvaldes vadītāja, nomas tiesību izsoļu Malienas, Mālupes, Liepnas pagastu pārvaldēs 

komisijas locekļa un Alūksnes novada pašvaldības domes vēlēšanu iecirkņa Nr.309 komisijas 

sekretāra amatus. 

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

8.1 panta 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 

 

   
 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 

Reģistrācijas numurs 90000018622 

Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV – 4301, tālruņi: 64381496, 29453047, e-pasts: dome@aluksne.lv, 

www.aluksne.lv 

A/S „SEB banka”, kods UNLALV2X, konts Nr.LV58UNLA0025004130335   

Alūksnē 

2021. gada 29. aprīlī                                                                         sēdes protokols Nr. 7, 44. p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.131 

 

Par atļauju Daigai VĪTOLAI savienot amatus 

 

Izskatot Pededzes pagasta pārvaldes vadītājas, nomas tiesību izsoļu Jaunalūksnes, 

Mārkalnes, Pededzes pagastu pārvaldēs komisijas locekles Daigas VĪTOLAS 28.04.2021. 

iesniegumu par amatu savienošanu ar Alūksnes novada pašvaldības domes vēlēšanu iecirkņa 

Nr.312 komisijas locekļa amatu, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 28.04.2021. ar Nr. 

ANP/1-42/21/1297, 

konstatējot, ka minēto amatu savienošana nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar 

valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs amatpersonas tiešo pienākumu 

pildīšanai, 

ņemot vērā likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 

6. panta pirmo un otro daļu, 7 .panta ceturtās daļas 2) punkta b) apakšpunktu, sestās daļas 

2) punktu, 8.1 panta piektās daļas 1. un 2. punktu, Administratīvā procesa likuma 67. pantu, 

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

atļaut Daigai VĪTOLAI (personas kods [..]) savienot Pededzes pagasta pārvaldes 

vadītāja, nomas tiesību izsoļu Jaunalūksnes, Mārkalnes, Pededzes pagastu pārvaldēs komisijas 

locekļa un Alūksnes novada pašvaldības domes vēlēšanu iecirkņa Nr.312 komisijas sekretāra 

amatus. 

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

8.1 panta 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 
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Alūksnē 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  
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