
 

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 23. septembrī                            sēdes protokols Nr.15, 2.p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

LĒMUMS Nr.262 

 

Par Alūksnes novada pašvaldībai piederoša zemes starpgabala ar kadastra apzīmējumu 

3656 006 0087, “Sulas”, Jaunalūksnes 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 14.09.2020. lēmumu (protokols Nr. 9, 1.p.), 

 

1. Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības īpašumu – neapbūvētu zemes 

starpgabalu ar zemes vienības kadastra apzīmējumu 3656 006 0087, “Sulas”, 

Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā, kas sastāv no zemesgabala 1,44 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. 

3. Izsoles noteikumus un rezultātus publicēt Alūksnes novada pašvaldības interneta vietnē 

www.aluksne.lv. 

 

Domes priekšsēdētājs                            Dz.ADLERS 

  



 

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 23. septembrī                            sēdes protokols Nr.15, 3.p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

LĒMUMS Nr.263 

 

Par Alūksnes novada pašvaldībai piederošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

3656 006 0064, īpašumā “Robežnieki”, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā 

atsavināšanu 

 

 Izskatot būves ar kadastra apzīmējumu 3656 006 0064 001 īpašnieka 07.12.2020. 

iesniegumu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3656 006 0064, Jaunalūksnes pagastā, 

Alūksnes novadā atsavināšanu, kas 07.12.2020. saņemts Alūksnes novada pašvaldībā un 

reģistrēts ar Nr. ANP/1-24/20/1062, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas 

likuma 4. panta ceturtās daļas 3. punktu, 5. panta pirmo daļu, 8. panta otro daļu,  

 

1. Nodot atsavināšanai nekustamā īpašuma “Robežnieki”, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes 

novadā, kadastra Nr. 3656 006 0064, sastāvā esošu apbūvētu zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 3656 006 0064 0,52 ha platībā, pārdodot par brīvu cenu uz zemesgabala 

esošas, zemesgrāmatā ierakstītas būves īpašniekam.  

2. Uzdot nosacītās cenas noteikšanu un atsavināšanu veikt Īpašumu atsavināšanas 

komisijai. 

 

Domes priekšsēdētājs                            Dz.ADLERS 

  



 

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 23. septembrī                          sēdes protokols Nr. 15, 4.p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

LĒMUMS Nr.264 

 

Par Alūksnes novada pašvaldībai piederošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

3696 007 0098, īpašumā “Oleški”, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu 

 

 Izskatot bijušā zemes lietotāja pilnvarotās personas 01.09.2021. iesniegumu par zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 3696 007 0098 Ziemera pagastā, Alūksnes novadā 

atsavināšanu, kas 01.09.2021. saņemts Alūksnes novada pašvaldībā un reģistrēts ar Nr. ANP/1-

24/21/931, 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 “Oleški”, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā, 

kadastra Nr. 3696 007 0098, sastāvā esošu apbūvētu zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 3696 007 0098 3,56 ha platībā, pārdodot par brīvu cenu bijušajam zemes 

lietotājam.  

2. Uzdot nosacītās cenas noteikšanu un atsavināšanu veikt Īpašumu atsavināšanas 

komisijai. 

 

Domes priekšsēdētājs                            Dz.ADLERS 

  



 

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 23. septembrī                          sēdes protokols Nr. 15, 5.p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

LĒMUMS Nr.265 

 

Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

3652 001 0105, īpašumā “Meldri”, Ilzenes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu 

 

 Izskatot bijušā zemes lietotāja mantinieka pilnvarotās personas 31.08.2021. iesniegumu 

par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3652 001 0105, Ilzenes pagastā, Alūksnes novadā 

atsavināšanu, kas 31.08.2021. saņemts Alūksnes novada pašvaldībā un reģistrēts ar Nr. ANP/1-

24/21/928, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta ceturtās 

daļas 8. punktu, 5. panta pirmo daļu, 8. panta otro daļu,  

 

1. Sagatavot atsavināšanai nekustamā īpašuma “Meldri”, Ilzenes pagastā, Alūksnes 

novadā, kadastra Nr. 3652 001 0105, sastāvā esošu neapbūvētu, Alūksnes novada 

pašvaldībai piekritīgu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3652 001 0105.  

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

zemesgabala īpašuma tiesību nostiprināšanu Zemesgrāmatā uz Alūksnes novada 

pašvaldības vārda, novērtēšanu un atsavināšanas procesa veikšanu, sedz zemes vienības 

atsavināšanas ierosinātājs. Pēc zemes vienības atsavināšanas procesa pabeigšanas, 

minētos izdevumus ieskaitīt zemes pirkuma līgumā noteiktās cenas samaksā.  

3. Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības īpašumu – neapbūvētu zemes vienību 

ar kadastra apzīmējumu 3652 001 0105, Ilzenes pagastā, Alūksnes novadā, pārdodot par 

brīvu cenu bijušā zemes lietotāja mantiniekam. 

4. Uzdot nosacītās cenas noteikšanu un atsavināšanu veikt Īpašumu atsavināšanas 

komisijai. 

 

Domes priekšsēdētājs                            Dz.ADLERS 

  



 

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 23. septembrī                          sēdes protokols Nr. 15, 6.p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

LĒMUMS Nr.266 

 

Par Alūksnes novada pašvaldībai piederoša zemes starpgabala ar kadastra apzīmējumu 

3696 002 0081, “Krastmaļi”, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu  

 

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

b) apakšpunktu, 4. panta ceturtās daļas 1. punktu, 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 16.11.2020. lēmumu (protokols Nr. 11, 1. p.) un 13.09.2021. 

lēmumu (protokols Nr. 8, 2. p.), 

 

1. Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības īpašumu – neapbūvētu zemes 

starpgabalu ar zemes vienības kadastra apzīmējumu 3696 002 0081, “Krastmaļi”, 

Ziemera pagastā, Alūksnes novadā, kas sastāv no zemesgabala 2,05 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. 

3. Izsoles noteikumus un rezultātus publicēt Alūksnes novada pašvaldības interneta vietnē 

www.aluksne.lv. 

 

Domes priekšsēdētājs                            Dz.ADLERS 
  

http://www.aluksne.lv/


 

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 23. septembrī                          sēdes protokols Nr. 15, 7.p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

LĒMUMS Nr.267 

 

Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Pils ielā 38 – 59, Alūksnē, 

Alūksnes novadā atsavināšanu 

 

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību “ALŪKSNES NAMI” 09.09.2021. 

iesniegumu Nr. 1-8/387, kas saņemts un reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 10.09.2021. ar 

Nr. ANP/1-42/21/2996,  

secinot to, ka nepieciešamie izdevumi, lai savestu dzīvošanai kārtībā dzīvokli Pils ielā 

38 – 59, Alūksnē, Alūksnes novadā, bet vēlāk arī administrēšanas un uzturēšanas izdevumi, nav 

samērojami ar īpašuma faktisko vērtību un izmantošanas iespējām, 

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17. punktu, Publiskas 

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

piekto daļu, 8. panta trešo daļu,  

 

1. Atzīt, ka Alūksnes novada pašvaldības dzīvoklis Pils ielā 38 – 59, Alūksnē, Alūksnes 

novadā nav derīgs dzīvošanai. 
 

2. Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu Pils ielā 38 – 59, 

Alūksnē, Alūksnes novadā ar kopējo platību 36,4m² un ar to saistītām kopīpašuma 

364/26485 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas. 

 

3. Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē. 

 

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

atsavināšanas komisijai. 
 

Domes priekšsēdētājs                            Dz.ADLERS 

  



 

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 23. septembrī                          sēdes protokols Nr. 15, 8.p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

LĒMUMS Nr.268 

 

Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Apes ielā 6 – 24, Alūksnē, 

Alūksnes novadā atsavināšanu 

 

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību “ALŪKSNES NAMI” 09.09.2021. 

iesniegumu Nr. 1-8/387, kas saņemts un reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 10.09.2021. ar 

Nr. ANP/1-42/21/2996,  

secinot to, ka nepieciešamie izdevumi, lai savestu dzīvošanai kārtībā dzīvokli Apes ielā 

6 – 24, Alūksnē, Alūksnes novadā, bet vēlāk arī administrēšanas un uzturēšanas izdevumi, nav 

samērojami ar īpašuma faktisko vērtību un izmantošanas iespējām, 

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17. punktu, Publiskas 

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

piekto daļu, 8. panta trešo daļu,  

 

1. Atzīt, ka Alūksnes novada pašvaldības dzīvoklis Apes ielā 6 – 24, Alūksnē, Alūksnes 

novadā nav derīgs dzīvošanai. 
 

2. Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu Apes ielā 6 – 24, 

Alūksnē, Alūksnes novadā ar kopējo platību 50,5 m² un ar to saistītām kopīpašuma 

505/35099 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas. 

 

3. Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē. 

 

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

atsavināšanas komisijai. 
 

Domes priekšsēdētājs                             Dz.ADLERS 

  



 

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 23. septembrī                          sēdes protokols Nr. 15, 9.p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

LĒMUMS Nr.269 

 

Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Bērzulejās”-10, Mārkalnē, 

Mārkalnes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu 

 

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību “ALŪKSNES NAMI” 09.09.2021. 

iesniegumu Nr. 1-8/387, kas saņemts un reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 10.09.2021. ar 

Nr. ANP/1-42/21/2996,  

secinot to, ka nepieciešamie izdevumi, lai savestu dzīvošanai kārtībā dzīvokli 

“Bērzulejās”-10, Mārkalnē, Mārkalnes pagastā, Alūksnes novadā, bet vēlāk arī administrēšanas 

un uzturēšanas izdevumi, nav samērojami ar īpašuma faktisko vērtību un izmantošanas 

iespējām, 

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17. punktu, Publiskas 

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

piekto daļu, 8. panta trešo daļu,  

 

1. Atzīt, ka Alūksnes novada pašvaldības dzīvoklis “Bērzulejās”-10, Mārkalnē, Mārkalnes 

pagastā, Alūksnes novadā nav derīgs dzīvošanai. 
 

2. Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu “Bērzulejās”-

10, Mārkalnē, Mārkalnes pagastā, Alūksnes novadā ar kopējo platību 47,4 m² un ar to 

saistītām kopīpašuma 474/8586 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes. 

 

3. Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē. 

 

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

atsavināšanas komisijai. 
 

Domes priekšsēdētājs                             Dz.ADLERS 

  



Lēmums satur ierobežotas pieejamības informāciju (vārds, 

uzvārds, personas kods, adrese, kadastra apzīmējums) 

 

 

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 23. septembrī                         sēdes protokols Nr. 15, 10.p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

LĒMUMS Nr.270 

 

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

zemesgabala kopīpašuma domājamo daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības 

 

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

75. panta ceturto daļu, 17.12.1992. Alūksnes rajona paju sabiedrības “Liepna” vienošanos ar 

[..] par dzīvokļa Nr. [..] Alūksnes novadā pirkšanu, un 

ņemot vērā [..] 17.08.2021. iesniegumu, kas 18.08.2021. saņemts Alūksnes novada 

pašvaldībā un reģistrēts ar Nr. ANP/1-24/21/887, par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības,  

 

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

īpašuma kadastra Nr. [..], pie dzīvokļa īpašuma Nr. [..] piederošās kopīpašuma 

420/3570 domājamās daļas. 

 

2. Vienošanās par zemes kopīpašuma 420/3570 domājamo daļu nodošanu bez atlīdzības 

[..] īpašumā noslēdzama viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas. 

 

Domes priekšsēdētājs                             Dz.ADLERS 

  



 

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 23. septembrī                         sēdes protokols Nr. 15, 11.p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

LĒMUMS Nr.271 

 

Par nekustamā īpašuma Merķeļa ielā 3, Alūksnē, Alūksnes novadā nodošanu valsts 

īpašumā 

 

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta pirmo daļu, 

43. pantu, Ministru kabineta 24.02.2010. rīkojuma Nr. 107 “Par nekustamā īpašuma Merķeļa 

ielā 3, Alūksnē, Alūksnes novadā, nodošanu Alūksnes novada pašvaldības īpašumā” 

2.2. apakšpunktu, 

 

 Nodot bez atlīdzības valsts īpašumā Finanšu ministrijas personā nekustamo īpašumu 

Merķeļa ielā 3, Alūksnē, Alūksnes novadā (īpašuma kadastra Nr. 3601 030 4829), jo tas vairs 

netiek izmantots pašvaldības funkcijas īstenošanai – nodrošināt iedzīvotāju sociālo aprūpi. 

 

Domes priekšsēdētājs                             Dz.ADLERS 

  



 

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 23. septembrī                         sēdes protokols Nr. 15, 12.p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

LĒMUMS Nr.272 

 

Par grozījumu Alūksnes novada domes 2019. gada 30. maija lēmumā Nr. 147 “Par 

Alūksnes novada pašvaldībai piederošas dabas gāzes sadales sistēmas Pededzes pagastā, 

Alūksnes novadā atsavināšanu” 

 

Ņemot vērā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 01.03.2021. vēstuli Nr. 1-

2.42/654, kas saņemta un reģistrēta Alūksnes novada pašvaldībā 01.03.2021. ar Nr. ANP/1-

35/21/623, akciju sabiedrības “Gaso” 29.04.2021. vēstuli Nr. 6-6-2/1528, kas saņemta un 

reģistrēta Alūksnes novada pašvaldībā 29.04.2021. ar Nr. ANP/1-35/21/1312, par dabas gāzes 

sadales sistēmu Pededzes pagastā, Alūksnes novadā, 

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17. punktu, Publiskas 

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

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

izdarīt grozījumu Alūksnes novada domes 2019. gada 30. maija lēmumā Nr. 147 “Par 

Alūksnes novada pašvaldībai piederošas dabas gāzes sadales sistēmas Pededzes pagastā, 

Alūksnes novadā atsavināšanu”, izsakot lēmuma 2. punktu šādā redakcijā: 

“2. Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē.” 

Domes priekšsēdētājs                 Dz.ADLERS 
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2021. gada 23. septembrī                         sēdes protokols Nr. 15, 13.p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

LĒMUMS Nr.273 

 

Par Alūksnes novada pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšanas klasēm 

2021./2022. gada ziemas sezonai 

 

Pamatojoties uz 2021. gada 7. janvāra Ministru kabineta noteikumu Nr. 26 “Noteikumi 

par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” 

10.2. punktu,  

Apstiprināt Alūksnes novada pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšanas klases 

2021./2022. gada ziemas sezonai saskaņā ar pielikumiem. 

 

Domes priekšsēdētājs                            Dz.ADLERS 

  

https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2021/2309/Autoceli.zip


 

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 23. septembrī                         sēdes protokols Nr. 15, 14.p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

LĒMUMS Nr.274 

 

Par energopārvaldības sistēmu 
 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12. pantu, Energoefektivitātes likuma 

5. pantu,  

 

1. Apstiprināt Alūksnes novada pašvaldības energopārvaldības sistēmu – Alūksnes 

novada ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plānu (pielikumā). 

 

2. Veikt Alūksnes novada pašvaldības energopārvaldības sistēmas sertificēšanas 

procesu atbilstoši LVS EN ISO 50001:2019 “Energopārvaldības sistēmas. Prasības 

un lietošanas norādījumi (ISO 50001:2018)” standarta prasībām. 

 

Domes priekšsēdētājs                            Dz.ADLERS 

  

https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2021/2309/Energetikas_ricibas_plans.pdf
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

LĒMUMS Nr.275 

 

Par novada nozīmes Valsts un pašvaldību vienotā klientu apkalpošanas centra izveidi 

 

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

kabineta 04.07.2017. noteikumu Nr. 401 “Noteikumi par valsts pārvaldes vienoto klientu 

apkalpošanas centru veidiem, sniegto pakalpojumu apjomu un pakalpojumu sniegšanas 

kārtību” 3. punkta 3.1. apakšpunktu un 4. punktu, Ministru kabineta 24.03.2021. noteikumu 

Nr. 184 “Kārtība, kādā izmanto 2021. gadam paredzēto apropriāciju valsts un pašvaldību 

vienoto klientu apkalpošanas centru tīkla izveidei, uzturēšanai un publisko pakalpojumu 

sistēmas pilnveidei” 5. punktu, 

 

1. Izveidot novada nozīmes Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru 

“Krustcelēs”, Pededzē, Pededzes pagastā, Alūksnes novadā. 

2. Iesniegt 2021. gadā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā pieteikumu 

valsts budžeta dotācijas saņemšanai novada nozīmes Valsts un pašvaldību vienotā 

klientu apkalpošanas centra izveidei. 

3. Pieteikuma apstiprināšanas gadījumā, nodrošināt Alūksnes novada pašvaldības 

līdzfinansējumu 30% apmērā no projekta kopējām izmaksām, līdzekļus paredzot no 

Alūksnes novada pašvaldības 2021. gada budžeta līdzekļiem. 

 

Domes priekšsēdētājs                            Dz.ADLERS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

LĒMUMS Nr.276 

 

Par konceptuālu atbalstu plānoto projektu sagatavošanai 

 

 Ņemot vērā paredzamo Eiropas Savienības Darbības programmas “Izaugsme un 

nodarbinātība” 5.4.3.2. pasākuma “Kompleksu apsaimniekošanas pasākumu īstenošana Natura 

2000 teritorijās” projektu konkursa organizēšanu saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu 

projektiem “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 2. augusta noteikumos Nr. 514 “Darbības 

programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt un 

atjaunot bioloģisko daudzveidību un aizsargāt ekosistēmas” 5.4.1.1. pasākuma “Antropogēno 

slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija Natura 2000 teritorijās” īstenošanas 

noteikumi” un “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 18. februāra noteikumos Nr. 101 

“Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.4.3. specifiskā atbalsta mērķa 

“Pasākumi biotopu un sugu aizsardzības labvēlīga statusa atjaunošanai” īstenošanas 

noteikumi”, Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. Investīciju plāna 2015.-

2021. gadam 25. un 75. punktu un likuma “Par pašvaldībām” 15. panta 2. un 10. punktu, 

 

Konceptuāli atbalstīt piedalīšanos paredzamajā Eiropas Savienības Darbības 

programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.4.3.2. pasākuma “Kompleksu apsaimniekošanas 

pasākumu īstenošana Natura 2000 teritorijās” plānotajā projektu konkursā, tajā skaitā tehniskās 

dokumentācijas sagatavošanu Aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaicene” teritorijā ar mērķi 

veikt esošā tūrisma infrastruktūras tīkla atjaunošanu, uzlabošanu un izveidi saskaņā ar 

apstiprināto Aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaicene” dabas aizsardzības plānu 2016.-

2028. gadam. 

Projektā plānotie kompleksie risinājumi nodrošinās antropogēno slodzi mazinošu un 

epidemioloģiski drošu dabas tūrisma un izglītības infrastruktūru, tādējādi, mazinot iespējamo 

ietekmi uz īpaši aizsargājamiem biotopiem un sugām, saskaņā ar bioloģiskās daudzveidības 

saglabāšanas mērķiem. 

 

Domes priekšsēdētājs                 Dz.ADLERS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

LĒMUMS Nr.277 

 

Par grozījumiem 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, 

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

2021. gadam, papildinot ar diviem jauniem ierakstiem Nr. 23.12. “Siguldas un Pumpura ielas 

pārbūve” un Nr. 65.9. “Bibliotēkas izveide Ojāra Vācieša ielā 2A, Alūksnē” saskaņā ar 

pielikumu. 

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

2021. gadam precizēto projektu ideju Nr. 23.12. un Nr. 65.9. ieraksti uz 1 (vienas) lapas. 

 

Domes priekšsēdētājs                 Dz.ADLERS 

  

https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2021/2309/Investiciju_plana_grozijumi.docx
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2021/2309/Investiciju_plana_grozijumi.docx
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

LĒMUMS Nr.278 

 

Par saistošo noteikumu Nr. 23/2021 

“Grozījumi Alūksnes novada domes 2014. gada 27. marta saistošajos noteikumos 

Nr. 7/2014 “Par materiālo atbalstu iedzīvotājiem Alūksnes novadā” izdošanu 

  
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu, 
 

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 23/2021 “Grozījumi Alūksnes novada domes 

2014. gada 27. marta saistošajos noteikumos Nr. 7/2014 “Par materiālo atbalstu iedzīvotājiem 

Alūksnes novadā” un to paskaidrojuma rakstu.  

  

Domes priekšsēdētājs                            Dz.ADLERS 

  

https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2021/2309/Saistosie_noteikumi_materialais_atbalsts.docx
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2021/2309/Saistosie_noteikumi_materialais_atbalsts.docx
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2021/2309/Saistosie_noteikumi_materialais_atbalsts.docx
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

LĒMUMS Nr.279 

 

Par saistošo noteikumu Nr. 24/2021 “Grozījumi Alūksnes novada domes 2020. gada 

30. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 12/2020 “Par pašvaldības pabalstiem Alūksnes 

novadā”” izdošanu 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu, 

 

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 24/2021 “Grozījumi Alūksnes novada domes 

2020. gada 30. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 12/2020 “Par pašvaldības pabalstiem 

Alūksnes novadā””  un to paskaidrojuma rakstu. 

 

Domes priekšsēdētājs                            Dz.ADLERS 

  

https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2021/2309/Saistosie_noteikumi_grozijumi_pabalstos.docx
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2021/2309/Saistosie_noteikumi_grozijumi_pabalstos.docx
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2021/2309/Saistosie_noteikumi_grozijumi_pabalstos.docx
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

LĒMUMS Nr.280 

 

Par saistošo noteikumu Nr. 25/2021 

“Par aprūpes pakalpojuma bērniem ar invaliditāti piešķiršanu Alūksnes novadā” 

izdošanu 

 

 Pamatojoties uz Invaliditātes likuma 12. panta 6.2 daļu, 

 Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 25/2021 “Par aprūpes pakalpojuma bērniem ar 

invaliditāti piešķiršanu Alūksnes novadā” un to paskaidrojumu rakstu. 

Domes priekšsēdētājs                                   Dz.ADLERS 

  

https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2021/2309/Saistosie_noteikumi_aprupes_pakalpojums.docx
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2021/2309/Saistosie_noteikumi_aprupes_pakalpojums.docx
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2021. gada 23. septembrī                         sēdes protokols Nr. 15, 21.p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

LĒMUMS Nr.281 

 

Par saistošo noteikumu Nr. 26/2021 “Grozījumi Alūksnes novada domes 2017. gada 

24. augusta saistošajos noteikumos Nr. 18/2017 “Saistošie noteikumi par ēdināšanas 

pakalpojuma maksas atvieglojumiem Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēs”” 

izdošanu 

 

 Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu, Izglītības likuma 

17. panta trešās daļas 11. punktu, 

 

 Apstiprināt Alūksnes novada domes saistošos noteikumus Nr. 26/2021 “Grozījumi 

Alūksnes novada domes 2017. gada 24. augusta saistošajos noteikumos Nr. 18/2017 “Saistošie 

noteikumi par ēdināšanas pakalpojuma maksas atvieglojumiem Alūksnes novada pašvaldības 

izglītības iestādēs”” un to paskaidrojuma rakstu. 

 

Domes priekšsēdētājs                          Dz.ADLERS 

  

https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2021/2309/Saistosie_noteikumi_edinasanas_atvieglojumi.docx
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2021/2309/Saistosie_noteikumi_edinasanas_atvieglojumi.docx
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2021/2309/Saistosie_noteikumi_edinasanas_atvieglojumi.docx
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2021/2309/Saistosie_noteikumi_edinasanas_atvieglojumi.docx
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

LĒMUMS Nr.282 

 

Par saistošo noteikumu Nr. 27/2021 “Par Alūksnes novada pašvaldības aģentūras 

“SPODRA” maksas pakalpojumiem” izdošanu 

 

Pamatojoties uz Publisko aģentūru likuma 17. panta otro un ceturto daļu,  

 

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 27/2021 “Par Alūksnes novada pašvaldības aģentūras 

“SPODRA” maksas pakalpojumiem” un to paskaidrojuma rakstu. 

 

Domes priekšsēdētājs                Dz.ADLERS 

  

https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2021/2309/Saistosie_noteikumi_Spodra_maksas_pakalpojumi.docx
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2021/2309/Saistosie_noteikumi_Spodra_maksas_pakalpojumi.docx


 

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 23. septembrī                         sēdes protokols Nr. 15, 23.p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

LĒMUMS Nr.283 

 

Par grozījumiem Alūksnes novada domes 26.09.2019. lēmumā Nr. 276  

“Par Alūksnes Mūzikas skolas maksas pakalpojumiem” 

 

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

apakšpunktu, Izglītības likuma 12. panta 2.1 daļu, 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” 27. un 28. punktu, Alūksnes 

novada domes 25.08.2011. saistošo noteikumu Nr. 23/2011 “Par līdzfinansējuma samaksas 

kārtību Alūksnes novada pašvaldības profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestādēs” 

3. punktu, 

 

1. Izdarīt grozījumus Alūksnes novada domes 26.09.2019. lēmumā Nr. 276 “Par Alūksnes 

Mūzikas skolas maksas pakalpojumiem” un izteikt Alūksnes Mūzikas skolas sniegto 

maksas pakalpojumu cenrāža 2., 3. un 4. punktu jaunā redakcijā: 

2. Vecāku maksa par fakultatīvu mācību stundu profesionālās ievirzes izglītības programmu 

apguvei 

Nr.p.

k. 

Individuālo fakultatīvo mācību stundu skaits Noteiktā stundas 

tarifa likme EUR 

PVN 

2.1. 1 mācību stunda * 12,82 Nepiemēro 

3. Vecāku līdzfinansējums interešu izglītības programmu apguvei 

Nr. 

p.k. 

Noteiktais mācību 

stundu skaits mēnesī 

Grupu stundu 

(Mūzikas 

mācība un 

ritmika) 

izmaksas 

EUR 

Individuālo 

stundu 

izmaksas 

EUR 

Izmaksas vienā 

mēnesī EUR 

(grupu stundu 

izmaksas +individuālo 

stundu izmaksas) 
KOPĀ: 

PVN 

 

3.1. 6 grupu stundas mēnesī 

(1,5 stundas nedēļā) 

9,62 x x Nepiemēro 

3.2. 1 individuālā* stunda 

mēnesī  

(0,25 stundas nedēļā) 

x 12,82 x Nepiemēro 



3.3. 2 individuālās* stundas 

mēnesī  

(0,5 stundas nedēļā) 

x 25,62 x Nepiemēro 

3.4. 6 grupu stundas mēnesī 

(1,5 stundas nedēļā) un  

1 individuālā* stunda 

mēnesī  

(0,25 stundas nedēļā) 

9,62 12,82 22,44 Nepiemēro 

3.5. 6 grupu stundas mēnesī 

(1,5 stundas nedēļā) un  

2 individuālās* stundas 

mēnesī  

(0,5 stundas nedēļā) 

9,62 25,62 35,24 Nepiemēro 

4. Maksa par pieaugušo izglītības programmas apguvi 

Nr.p.k. Individuālo mācību stundu skaits Noteiktā stundas tarifa 

likme bez PVN 

PVN 

 

4.1. 1 mācību stunda * 

 

9,31 Piemēro 

 

2. Lēmums stājas spēkā 2021. gada 1. oktobrī. 

 

Domes priekšsēdētājs                  Dz.ADLERS 
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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 23. septembrī                         sēdes protokols Nr. 15, 24.p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

LĒMUMS Nr.284 

 

Par izglītības iestāžu izdevumu noteikšanu pašvaldību savstarpējos norēķinos 

 

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

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

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

10. punktu, 

ņemot vērā Izglītības pārvaldes 06.09.2021. iesniegumu Nr. IZP/01-19/21/105 “Par 

skolēnu skaitu uz 1. septembri”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 06.09.2021. ar 

Nr. ANP/1-42/21/2915, 

 

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

vispārizglītojošo izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem no 2021. gada 1. septembra: 

1.1. Alūksnes pilsētas sākumskolā 50,69 EUR; 

1.2. Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā 76,16 EUR; 

1.3. Alūksnes novada vidusskolā 44,25 EUR; 

1.4. Strautiņu pamatskolā 143,00 EUR; 

1.5. Bejas pamatskolā 97,80 EUR; 

1.6. Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskolā 99,79 EUR; 

1.7. Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskolā 99,52 EUR; 

1.8. Malienas pamatskolā 82,33 EUR; 

1.9. Pededzes pamatskolā 114,62 EUR; 

1.10.  Ziemeru pamatskolā 107,13 EUR, 

saskaņā ar 1. pielikumu. 

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

izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem no 2021. gada 1. septembra: 

2.1. Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādē “Sprīdītis” 195,86 EUR; 

2.2. Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādē “Pienenīte” 173,84 EUR; 

2.3. Jaunalūksnes pirmsskolas izglītības iestādē “Pūcīte” 198,68 EUR; 

2.4. Alsviķu pirmsskolas izglītības iestādē “Saulīte” 250,36 EUR; 

2.5. Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādē “Cālis” 115,25 EUR; 

2.6. Malienas pirmsskolas izglītības iestādē “Mazputniņš” 197,81 EUR, 

saskaņā ar 2. pielikumu. 

3. Apstiprināt viena iemītnieka izmaksas par Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestāžu 

internātu sniegtajiem pakalpojumiem (gultas vietu) no 2021. gada 1. septembra: 

3.1. Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas internātā 289,35 EUR mēnesī; 

3.2. Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskolas internātā 164,99 EUR mēnesī, 

https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2021/2309/Pielikums_savstarpejie_norekini%20_2021_septembris.pdf
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2021/2309/Pielikums2_savstarpejie_norekini%20_2021_septembris.pdf


 saskaņā ar 3. pielikumu. 

4. Atbrīvot no Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestāžu internātu izmantošanas 

izdevumu samaksas izglītojamos, kas mācās Alūksnes novada vispārizglītojošās izglītības 

iestādēs. 

5. Atzīt par spēku zaudējušu Alūksnes novada domes 2021. gada 25. februāra lēmumu Nr. 51 

“Par izglītības iestāžu izdevumu noteikšanu pašvaldību savstarpējos norēķinos”. 

 

Domes priekšsēdētājs                            Dz.ADLERS 

https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2021/2309/Pielikums3_savstarpejie_norekini%20_2021_septembris.pdf
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Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV – 4301, tālruņi: 64381496, 29453047, e-pasts: dome@aluksne.lv, 
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2021. gada 23. septembrī                         sēdes protokols Nr. 15, 25.p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

LĒMUMS Nr.285 

 

Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem  

Alūksnes novada vidusskolai optiskā interneta pieslēgšanai 

 

 Izskatot Alūksnes novada vidusskolas 02.09.2021. iesniegumu Nr. 38 “Par optiskā 

interneta pieslēgumu”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldība 02.09.2021. ar Nr. ANP/1-

42/21/2881,   

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

2015.-2017. gadam, kas apstiprināts ar Alūksnes novada domes 29.01.2015. lēmumu Nr. 16, 

2.2. punktu, Alūksnes novada izglītības attīstības programmas 2016.-2020. gadam, kas 

apstiprināta ar Alūksnes novada domes 24.03.2016. lēmumu Nr. 103, paredzēto uzdevumu un 

pasākumu plāna 1.1.1. punktu, Ministru kabineta 2020. gada 2. septembra sēdē pieņemtā 

informatīvā ziņojuma “Par pasākumiem Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas 

atlabšanai 2020. un 2021. gadam” (protokols Nr. 51, 55.§, 2. punkts) 1. pielikumā atbalstīto 

pasākumu “Platjoslu infrastruktūras (broadband) “vidējā jūdze”, internets skolām, mācību 

satura digitalizācija” īstenošanai piešķirto finansējumu, lai uzlabotu piekļuvi interneta 

resursiem, nodrošinātu plašāku piekļuvi digitālajiem mācību resursiem un paaugstinātu mācību 

kvalitāti atbilstoši Ministrijas Sadarbības memorandā “Jaudīgs internets ikvienai Latvijas 

skolai” minētajam, ar mērķi nodrošināt efektīvāku digitālo mācību līdzekļu izmantošanu 

mācību procesā un Izglītības un zinātnes ministrijas 2021. gada 6. augusta rīkojumu Nr. 1-

2e/21/255 “Par valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu interneta nodrošinājuma uzlabošanai 

pašvaldību dibinātajām izglītības iestādēm 2021. gadā”, 

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

daļas 2., 23. un 27. 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. Noteikt, ka investīciju projekta “Izglītības iestāžu interneta pilnveidošana” īstenošanas 

objekts ir Alūksnes novada vidusskola. 

2. Nodrošināt Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējumu investīciju projektam “Izglītības 

iestāžu interneta pilnveidošana” - Alūksnes novada vidusskolai optiskā interneta 

pieslēgumam 12 183 EUR (divpadsmit tūkstoši viens simts astoņdesmit trīs euro) apmērā. 

3. Izdalīt no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem finansējumu 12 183 EUR 

(divpadsmit tūkstoši viens simts astoņdesmit trīs euro) apmērā. 

4. Finansējumu attiecināt uz 092197 uzskaites dimensijas kodu – Investīciju projekts 

“Izglītības iestāžu interneta pilnveidošana”. 



5. Alūksnes novada pašvaldības Finanšu nodaļai nodrošināt augstākminēto līdzekļu 

iekļaušanu Alūksnes novada pašvaldības budžetā 2021. gadam. 

6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu. 

 

Domes priekšsēdētājs                  Dz.ADLERS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

LĒMUMS Nr.286 

 

Par finansējuma piešķiršanu Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādei “SPRĪDĪTIS” 

 

 Izskatot Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādes “SPRĪDĪTIS” 07.09.2021. iesniegumu 

Nr. PIIS/1-07/21/37 “Par līdzekļu piešķiršanu”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 

07.09.2021. ar Nr. ANP/1-42/21/2953,  

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

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

Nr. 16, 2.2. punktu, 

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

pirmās daļas 2., 23. un 27. punktu, likuma “Par pašvaldību budžetiem” 30. pantu,  

 

1. Piešķirt finansējumu 1 830,00 EUR (viens tūkstotis astoņi simti trīsdesmit euro) apmērā 

Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādei “SPRĪDĪTIS” jauna profesionāla ledusskapja 

iegādei. 

2. Finansējumu nodrošināt, veicot Alūksnes novada pašvaldības budžeta 2021. gadam 

pārkārtojumu no uzskaites dimensijas 091610 “Speciālo pirmsskolas izglītības iestāžu 

audzēkņu, pirmsskolas izglītības grupu bērnu ar speciālām vajadzībām, speciālo izglītības 

klašu skolēnu ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana (atmaksa)” uz 091127 uzskaites 

dimensijas kodu “Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādes “SPRĪDĪTIS” ēdināšanas 

pakalpojuma nodrošinājums”. 

3. Alūksnes novada pašvaldības Finanšu nodaļai nodrošināt iepriekšminēto līdzekļu 

pārkārtošanu Alūksnes novada pašvaldības budžetā 2021. gadam. 

4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu. 

 

Domes priekšsēdētājs                Dz.ADLERS 

  



 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

LĒMUMS Nr.287 

 

Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem 

 projektu ieviešanas, ekspertīzes un plānošanas pasākumiem 

 

 Izskatot Alūksnes novada pašvaldības Plānošanas un attīstības nodaļas 06.09.2021. 

iesniegumu “Par finansējumu piešķiršanu”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 

06.09.2021. ar Nr. ANP/1-47/21/2922,  

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

plāna, kas apstiprināts ar Alūksnes novada domes 29.01.2015. lēmumu Nr. 16, 7.1. un 

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

2015.-2021. gadam, kas apstiprināts ar Alūksnes novada domes 18.06.2021. lēmumu Nr. 179, 

36.14., 52.2., 52.3., 72.2., 74.1. un 99.4. punktu, 

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2., 4., 5. un 6. punktu, 

21. panta pirmās daļas 2., 23. un 27. 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 79 497,00 EUR 

(septiņdesmit deviņi tūkstoši četri simti deviņdesmit septiņu euro) apmērā projektu 

ieviešanas, ekspertīzes un plānošanas pasākumiem. 

2. Finansējumu attiecināt uz: 

2.1.  049005 uzskaites dimensijas kodu – Projektu sagatavošanas un ieviešanas pasākumi 

– 64 284,00 EUR (sešdesmit četri tūkstoši divi simti astoņdesmit četru euro) apmērā, 

2.2.  047313 uzskaites dimensijas kodu – Alūksnes Tūrisma informācijas centrs – 

“Alūksnes viduslaiku pils Dienvidu torņa ekspozīcija” – 4 928,00 EUR (četri tūkstoši 

deviņi simti divdesmit astoņu euro) apmērā, 

2.3.  096226 uzskaites dimensijas kodu - pašvaldības investīciju projekts “Ventilācijas 

sistēmas ierīkošana Alūksnes pilsētas sākumskolā” -10 285,00 EUR (desmit tūkstoši 

divi simti astoņdesmit piecu euro) apmērā. 

3. Alūksnes novada pašvaldības Finanšu nodaļai nodrošināt iepriekšminēto līdzekļu 

iekļaušanu Alūksnes novada pašvaldības budžetā 2021. gadam. 

4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu. 

Domes priekšsēdētājs                  Dz.ADLERS 

  



Lēmums satur ierobežotas pieejamības informāciju 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

LĒMUMS Nr.288 

 

Par grozījumiem Alūksnes novada domes 28.12.2020. lēmumā Nr. 342 “Par amata 

vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā” 

 

Izskatot Ziemeru pamatskolas 19.08.2021. iesniegumu Nr. ZIPSK/1-12/21/27 “Par 

izmaiņām Ziemeru pamatskolas darbinieku amatu sarakstā”, kas reģistrēts Alūksnes novada 

pašvaldībā 20.08.2021. ar Nr. ANP/1-42/21/2717, Zeltiņu pagasta pārvaldes 10.09.2021. 

iesniegumu Nr. ZPP/1.5/21/31 “Par izmaiņām amatu sarakstā”, kas reģistrēts Alūksnes novada 

pašvaldībā 10.09.2021. ar Nr. ANP/1-42/21/3007, pašvaldības aģentūras “SPODRA” 

13.09.2021. iesniegumu Nr. SPO/1-5/21/97 “Par izmaiņām Alūksnes novada pašvaldības 

aģentūras “SPODRA” darbinieku amatu sarakstā”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 

13.09.2021. ar Nr. ANP/1-42/21/3023, 

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

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

5.9. un 5.10. punktu,  

 

Izdarīt grozījumus Alūksnes novada domes 28.12.2020. lēmumā Nr. 342 “Par amata 

vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”:  

1. Ar 2021. gada 1. oktobri: 

1.1. Ziemeru pamatskolai  (43. pielikums): 

1.1.1. 2. pozīcijas amata vienībai – lietvedis, darba slodzi “0,7” aizstāt ar darba slodzi 

“1,0”, mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar mēnešalgas likmi “[..]”; 

1.1.2. likvidēt 3. pozīcijas vienu amata vienību – apkopējs, darba slodzi “3,0” aizstāt 

ar darba slodzi “2,0”, mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar mēnešalgas likmi “[..]”; 

1.1.3. 4. pozīcijas amata vienībai – pavārs, mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar 

mēnešalgas likmi “[..]”; 

1.1.4. 6. pozīcijas amata vienībai – medicīnas māsa, darba slodzi “0,15” aizstāt ar 

darba slodzi “0,2”, mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar mēnešalgas likmi “[..]”; 

1.1.5. likvidēt 7. pozīcijas amata vienību – kurinātājs (sezonas); 

1.1.6. likvidēt 8. pozīcijas amata vienību – elektriķis; 

1.1.7. 10. pozīcijas amata vienībai – skolotāju palīgs, darba slodzi “1,4” aizstāt ar 

darba slodzi “2,0”, mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar mēnešalgas likmi “[..]”; 

1.1.8. izveidot jaunu amata vienību – remontstrādnieks, izsakot 11. pozīciju šādā 

redakcijā: 



 

2. Ar 2021. gada 1. novembri: 

2.1. Zeltiņu pagasta pārvaldei (19. pielikums): 

2.1.1. 8. pozīcijas amata vienībai – saimniecības pārzinis, amatalgas likmi “[..]`” 

aizstāt ar amatalgas likmi “[..]”, darba slodzi “0,3” aizstāt ar darba slodzi “0,5”, 

mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar mēnešalgas likmi “[..]”; 

2.1.2. 9. pozīcijas amata vienībai – traktora vadītājs, amatalgas likmi “[..]” aizstāt ar 

amatalgas likmi “[..]”, darba slodzi “0,7” aizstāt ar darba slodzi “0,5”, 

mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar mēnešalgas likmi “[..]”. 

2.2. Pašvaldības aģentūrai “SPODRA” (21. pielikums): 

2.2.1. likvidēt 17. pozīcijas vienu amata vienību – ēkas dežurants, darba slodzi “2,0” 

aizstāt ar darba slodzi “1,0”, mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar mēnešalgas likmi 

“[..]”; 

2.2.2. izveidot jaunu sadaļu “Zaļo un dārza atkritumu laukuma apsaimniekošana” un 

izveidot jaunu amata vienību – teritorijas dežurants, izsakot 30. pozīciju šādā 

redakcijā: 

 

Domes priekšsēdētājs                  Dz.ADLERS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

LĒMUMS Nr.289 

 

Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem 

Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēm 

 

 Ņemot vērā Darba likuma 75. panta pirmo daļu un 2020. un 2021. gada valsts budžeta 

finansējum Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēm piemaksām atbalsta sniegšanai 

attālinātā mācību procesa nodrošināšanai, piemaksām par individuālajām konsultācijām, 

piemaksām pirmsskolas izglītības iestādēm COVID-19 pandēmijas laikā un piemaksām 

profesionālās ievirzes izglītības iestādēm COVID-19 pandēmijas laikā ietekmi uz vidējās 

izpeļņas aprēķinu, 

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

pirmās daļas 2., 23. un 27. punktu, likuma “Par pašvaldību budžetiem” 30. pantu,  

 

1. Izdalīt no Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem neparedzētiem 

gadījumiem finansējumu 28 116,00 EUR (divdesmit astoņi tūkstoši viens simts sešpadsmit 

euro) apmērā Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēm vidējās izpeļņas, ko 

ietekmēja 2020. un 2021. gada valsts budžeta finansētās piemaksas, kompensēšanai. 

2. Finansējumu attiecināt uz Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēm saskaņā ar 

pielikumu. 

3. Alūksnes novada pašvaldības Finanšu nodaļai nodrošināt iepriekšminēto līdzekļu 

pārkārtošanu Alūksnes novada pašvaldības budžetā 2021. gadam. 

4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu. 

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

LĒMUMS Nr.290 

 

Par Alūksnes novada Teritorijas plānojuma 2015.-2027. gadam grozījumu 1. redakcijas 

pilnveidošanu 

 

 Saskaņā ar Alūksnes novada domes 2020. gada 29. oktobra lēmumu Nr. 270 “Par 

Alūksnes novada Teritorijas plānojuma 2015.-2027. gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu un 

darba uzdevuma apstiprināšanu” (sēdes protokols Nr. 16, 11. p.), uzsākta teritorijas plānojuma 

grozījumu izstrāde. 

 Alūksnes novada dome 2021. gada 27. maijā pieņēma lēmumu Nr. 139 “Par Alūksnes 

novada pašvaldības Teritorijas plānojuma 2015.-2027. gadam grozījumu 1. redakcijas 

nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai” (sēdes protokols Nr. 9, 

5. p.). Publiskā apspriešana ilga no 2021. gada 9. augusta līdz 2021. gada 8. septembrim. 

Izveidots atzinumu kopsavilkums (1. pielikums) par publiskās apspriešanas laikā saņemtajiem 

6 institūciju atzinumiem bez iebildumiem un 5 institūciju priekšlikumiem teritorijas plānojuma 

grozījumu pilnveidošanai.  

Pamatojoties uz ziņojumu (2. pielikums) par publiskās apspriešanas laikā saņemtajiem 

priekšlikumiem Teritorijas plānojuma 1. redakcijas pilnveidošanai, Teritorijas attīstības 

plānošanas likuma 12. panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu 

Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 

88.2. apakšpunktu: 

1. Pilnveidot Alūksnes novada Teritorijas plānojuma 2015.-2027. gadam grozījumu 

1. redakciju atbilstoši atzinumiem un publiskās apspriešanas rezultātiem. 

2. Lēmumu publicēt pašvaldības tīmekļa vietnē www.aluksne.lv, Alūksnes novada 

pašvaldības informatīvajā izdevumā “Alūksnes Novada Vēstis” un Teritorijas 

attīstības plānošanas informācijas sistēmā. 

 

Domes priekšsēdētājs                  Dz.ADLERS 

 

 

  

https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2021/2309/Teritorijas_planojuma_pilnveidosana.pdf
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2021/2309/2Teritorijas_planojuma_pilnveidosana.pdf
http://www.aluksne.lv/
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

LĒMUMS Nr.291 

 

Par metu konkursa izsludināšanu 

 

 Pamatojoties uz Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. Investīciju plāna 

2015.-2021. gadam 65.9. punktu un likuma “Par pašvaldībām” 15. panta 4. un 5. punktu,   

 

 Atbalstīt metu konkursa izsludināšanu projektam bibliotēkas izveide Ojāra Vācieša ielā 

2A, Alūksnē.  

 Metu konkursa mērķis: iegūt arhitektoniski augstvērtīgu un funkcionāli pārdomātu, 

vēsturiskajā un ainavas izpētē balstītu, nolikumā un tehniskajā specifikācijā ietvertajām 

prasībām atbilstošu un ekonomiski pamatotu metu bibliotēkas izveidei Ojāra Vācieša ielā 2A, 

Alūksnē un rast sadarbības partneri – konkursa uzvarētāju. 

 

Domes priekšsēdētājs                 Dz.ADLERS 

  



Lēmums satur ierobežotas pieejamības informāciju - personas kodu 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

LĒMUMS Nr.292 

 

Par atļauju Jurim BALANDIM savienot amatus 

 

 Izskatot Jura BALANDA 15.09.2021. iesniegumu, kas saņemts Alūksnes novada 

pašvaldībā 15.09.2021. un reģistrēts ar Nr. ANP/1-47/21/3071, ar lūgumu atļaut savienot valsts 

amatpersonas amatu Alūksnes novada pašvaldības Iepirkumu komisijā ar Alūksnes novada 

pašvaldības administrācijas Informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītāja amatu un Alūksnes 

novada pašvaldības Vēlēšanu komisijas locekļa amatu, 

 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”, 

turpmāk – Likums, 6. panta pirmo un otro daļu, 8.1 panta piekto daļu, Administratīvā procesa 

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

atļaut Jurim BALANDIM (personas kods [..]) savienot Alūksnes novada pašvaldības 

Vēlēšanu komisijas locekļa amatu ar Alūksnes novada pašvaldības Informācijas tehnoloģiju 

nodaļas vadītāja amatu un Alūksnes novada pašvaldības Iepirkumu komisijas locekļa amatu. 

 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                         Dz.ADLERS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

LĒMUMS Nr.293 

 

Par izmaiņām Apstādījumu aizsardzības komisijas sastāvā 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 9. punktu un Andas 

KLINTS 01.09.2021. iesniegumu, kas saņemts Alūksnes novada pašvaldībā 01.09.2021. un 

reģistrēts ar Nr. ANP/1-47/21/2862, 

 

Atbrīvot Andu KLINTS no Apstādījumu aizsardzības komisijas priekšsēdētājas amata, 

nosakot pēdējo amata pienākumu pildīšanas dienu 2021. gada 30. septembri. 

 

Domes priekšsēdētājs                            Dz.ADLERS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

LĒMUMS Nr.294 

 

Par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar Leldi KRANCMANI 

 

 Izskatot Veclaicenes pagasta pārvaldes vadītājas Leldes KRANCMANES iesniegumu 

par atbrīvošanu no Veclaicenes pagasta pārvaldes vadītāja amata, reģistrēts Alūksnes novada 

pašvaldībā 2021. gada 15. septembrī ar Nr. ANP/1-42/21/3065, 

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

likuma 100. panta ceturto daļu, 

 

Atbrīvot 2021. gada 30. septembrī Leldi KRANCMANI no Veclaicenes pagasta 

pārvaldes vadītāja amata. 

 

Domes priekšsēdētājs                Dz.ADLERS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

LĒMUMS Nr.295 

 

Par darba tiesisko attiecību izbeigšanu 

 

Izskatot Janīnas Čugunovas iesniegumus, kas saņemti un reģistrēti Alūksnes novada 

pašvaldībā 03.09.2021. ar Nr. ANP/1-47/21/2893 un 17.09.2021. ar Nr. ANP/1-47/21/3106 un 

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 11. punktu, 

 

Izbeigt darba tiesiskās attiecības ar Janīnu Čugunovu un atbrīvot viņu no izpilddirektora 

amata saskaņā ar Darba likuma 101. panta pirmās daļas 7. punktu. 

Domes priekšsēdētājs                Dz.ADLERS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

LĒMUMS Nr.296 

 

Par Alūksnes novada domes priekšsēdētāja atvaļinājumu 

 

 Ņemot vērā Alūksnes novada domes priekšsēdētāja Dzintara ADLERA 2021. gada 

16. septembra iesniegumu par atvaļinājuma piešķiršanu, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 

2021. gada 16. septembrī ar Nr. ANP/1-47/21/3086,  

pamatojoties uz Darba likuma 149. panta pirmo un otro daļu, likuma “Par pašvaldībām” 

21. panta pirmās daļas 27. punktu, 

 

Dzintaram ADLERAM, Alūksnes novada domes priekšsēdētājam, piešķirt daļu ikgadējā 

atvaļinājuma vienu kalendāra nedēļu un vienu kalendāra dienu, laikā no 2021. gada 1. oktobra 

līdz 2021. gada 8. oktobrim, par laika periodu no 01.07.2021. līdz 30.06.2022. 

 

Domes priekšsēdētājs                Dz.ADLERS 

  



Satur ierobežotas pieejamības informāciju - personas kodu 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

LĒMUMS Nr.297 

 

Par atļauju Ivetai VEĻĶEREI savienot amatus 

 

 Izskatot Ivetas VEĻĶERES 20.09.2021. iesniegumu, kas saņemts Alūksnes novada 

pašvaldībā 20.09.2021. un reģistrēts ar Nr. ANP/1-42/21/3145, ar lūgumu atļaut savienot valsts 

amatpersonas - Alūksnes Tūrisma informācijas centra vadītājas amatu ar Alūksnes novada 

pašvaldības Vēlēšanu komisijas locekļa amatu, 

 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”, 

turpmāk – Likums, 6. panta pirmo un otro daļu, 8.1 panta piekto daļu, Administratīvā procesa 

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

atļaut Ivetai VEĻĶEREI (personas kods [..]) savienot Alūksnes Tūrisma informācijas 

centra vadītājas amatu ar Alūksnes novada pašvaldības Vēlēšanu komisijas locekļa amatu. 

 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             Dz.ADLERS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

LĒMUMS Nr.298 

 

Par apbūves tiesības pieņemšanu 

 

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

ar mērķi veikt esoša tūrisma infrastruktūras tīkla atjaunošanu, uzlabošanu un izveidi 

aizsargājamo ainavu apvidū “Veclaicene”, un ņemot vērā, ka kompleksie risinājumi nodrošinās 

antropogēno slodzi mazinošu un epidemioloģiski drošu dabas tūrisma un izglītības 

infrastruktūru, tādejādi, mazinot iespējamo ietekmi uz īpaši aizsargājamiem biotopiem un 

sugām, saskaņā ar bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas mērķiem,  

 

ņemot vērā paredzamo Eiropas Savienības Darbības programmas “Izaugsme un 

nodarbinātība” 5.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt un atjaunot bioloģisko daudzveidību 

un aizsargāt ekosistēmas” 5.4.1.1. pasākuma “Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras 

izbūve un rekonstrukcija Natura 2000 teritorijās” un 5.4.3. specifiskā atbalsta mērķa “Pasākumi 

biotopu un sugu aizsardzības labvēlīga statusa atjaunošanai” projektu atlasi pieņemt par 

atlīdzību 2% no kadastrālās zemes vērtības apbūves tiesības publiskas lietošanas braucama ceļa 

un automašīnu stāvlaukuma ar apgriešanās laukumu ar ceļa zemes un automašīnu laukuma 

nodalījuma joslu būvdarbiem, saskaņā ar shēmām pielikumā: 

 

1. Nekustamā īpašuma “Doktas”, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā, kadastra numurs 

3696 001 0049 daļu ar kadastra apzīmējumu 3696 001 0049 8001 0,7651 ha platībā.  

2. Nekustamā īpašuma “Ievusalas”, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā, kadastra numurs 

3696 001 0008, sastāvā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3696 001 0009 

daļu ar kadastra apzīmējumu 3696 001 0009 8001 0,0933 ha platībā. 

3. Nekustamā īpašuma “Kalni”, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā, kadastra numurs 3696 

001 0040 daļu ar kadastra apzīmējumu 3696 001 0040 8001 0,1923 ha platībā. 

4. Nekustamā īpašuma “Noras”, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā, kadastra numurs 

3696 001 0003 daļu ar kadastra apzīmējumu 3696 001 0003 8001 1,7712 ha platībā. 

5. Nekustamā īpašuma “Saulieši”, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā, kadastra numurs 

3696 001 0057, sastāvā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3696 001 0090 

daļu ar kadastra apzīmējumu 3696 001 0090 8001 1,2453 ha platībā. 

6. Nekustamā īpašuma “Lauciņi”, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā, kadastra numurs 

3696 003 0073 daļu 0,13 ha platībā. 

7. Nekustamā īpašuma “Ziemerpils”, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā, kadastra numurs 

3696 003 0051 daļu 0,21 ha platībā. 

 

Domes priekšsēdētājs             Dz.ADLERS 
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