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Alūksnē 

2021. gada 29. jūlijā                            sēdes protokols Nr.13, 2.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.189 

 

Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Annas iela 6A, Alūksnē, 

Alūksnes novadā atsavināšanu  

 

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

personas mantas atsavināšanas likuma 3. panta otro daļu, 5. panta pirmo daļu, 8. panta otro 

daļu,  un ņemot vērā Sociālās, Izglītības un kultūras komitejas, Tautsaimniecības un Finanšu 

komitejas kopīgās sēdes 14.06.2021. lēmumu (protokols Nr.10, 3.p.), 

 

1. Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu Annas ielā 6A, 

Alūksnē, Alūksnes novadā, īpašuma kadastra Nr. 3601 033 4720, kas sastāv no 

zemesgabala 0,0763 ha platībā.  

2. Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē. 

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

pašvaldības Īpašumu atsavināšanas komisijai. 

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

www.aluksne.lv. 

 

Domes priekšsēdētājs                                      Dz.ADLERS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.190 

 

Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Annas”, Ilzenes pagastā, 

Alūksnes novadā atsavināšanu  

 

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

personas mantas atsavināšanas likuma 3. panta otro daļu, 5. panta pirmo daļu, 8. panta otro 

daļu,  un ņemot vērā Sociālās, Izglītības un kultūras komitejas, Tautsaimniecības un Finanšu 

komitejas kopīgās sēdes 14.06.2021. lēmumu (protokols Nr.10, 3.p.), 

 

1. Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu “Annas”, 

Ilzenes pagastā, Alūksnes novadā, īpašuma kadastra Nr. 3652 004 0165, kas sastāv no 

zemesgabala 2,82 ha platībā.  

2. Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē. 

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

pašvaldības Īpašumu atsavināšanas komisijai. 

4. 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 29. jūlijā                            sēdes protokols Nr.13, 4.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.191 

 

Par Alūksnes novada pašvaldībai piederoša zemes starpgabala ar kadastra apzīmējumu 

3696 008 0220, “Vīgriezes”, Ziemera 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 20.03.2020. lēmumu (protokols Nr.3, 2. p.), 

 

1. Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības īpašumu – neapbūvētu zemes 

starpgabalu ar zemes vienības kadastra apzīmējumu 3696 008 0220, “Vīgriezes”, 

Ziemera pagastā, Alūksnes novadā, kas sastāv no zemesgabala 0,2700 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 
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LĒMUMS Nr.192 

 

Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Ozolu ielā 3-2, Alūksnē,  

Alūksnes novadā atsavināšanu 

 

Izskatot dzīvokļa īrnieka 24.05.2021. ierosinājumu par dzīvokļa īpašuma Ozolu ielā 3-

2, Alūksnē, Alūksnes novadā atsavināšanu, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 

27.05.2021. ar Nr. ANP/1-24/21/625,  

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

daļas 17. punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3. panta pirmās daļas 

2. punktu un otro daļu, 4. panta ceturtās daļas 5. punktu, 5. panta pirmo un piekto daļu, 8. panta 

trešo daļu, 37. panta pirmās daļas 4. punktu, 45. panta ceturto daļu, 

ņemot vērā Vidzemes apgabaltiesas zvērinātas notāres Daces ELKSNES 17.06.2021. 

notariālo aktu, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 16.07.2021. ar Nr. ANP/1-

38/21/2292, 

 

1. Sagatavot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu –dzīvokli 

Ozolu ielā 3-2, Alūksnē, Alūksnes novadā ar kopējo platību 54,6 m² un ar to saistītām 

kopīpašuma 546/2152 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas, palīgēkas un zemes. 
 

2. Piekrist, ka atsavināšanas izdevumus, saistītus ar dzīvokļa īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā uz Alūksnes novada pašvaldības vārda, novērtēšanu un 

atsavināšanas procesa veikšanu, sedz dzīvokļa īrnieks. Pēc dzīvokļa atsavināšanas 

procesa pabeigšanas, atsavināšanas izdevumus iekļaut dzīvokļa pirkuma līgumā 

noteiktās cenas samaksā.  

 

3. Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības īpašumu Ozolu ielā 3-2, Alūksnē, 

Alūksnes novadā, pārdodot par brīvu cenu dzīvokļa īrniekam.  

 

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

atsavināšanas komisijai. 
 

5. Atsavināšanas rezultātus publicēt Alūksnes novada pašvaldības interneta vietnē 

www.aluksne.lv. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                      Dz.ADLERS 
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LĒMUMS Nr.193 

 

Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu smilts atradnei 

“Strautiņi” II laukumam, Annas pagastā, Alūksnes novadā 

 

Alūksnes novada pašvaldībā 28.06.2021. un 14.07.2021.saņemti iesniegumi (reģistrēts 

ar Nr. ANP/1-35/21/2036 un Nr. ANP/1-35/21/2239), iesniedzējs – akciju sabiedrība “Latvijas 

valsts meži” (turpmāk AS “Latvijas valsts meži”), reģistrācijas numurs 40003466281, juridiskā 

adrese Vaiņodes iela 1, Rīga, LV-1004, ar lūgumu izsniegt derīgo izrakteņu ieguves atļauju 

smilts ieguves atradnei „Strautiņi” II laukumam, Annas pagastā, Alūksnes novadā. Izskatot 

iesniegumus un to pielikumus, konstatēts: 

- smilts ieguves atradne „Strautiņi” II laukums atrodas nekustamā īpašuma „Valsts 

mežs 36440030195”, kadastra numurs 3644 003 0195, Annas pagastā, Alūksnes 

novadā, sastāvā esošā zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 3644 003 0195, kura 

īpašniece, saskaņā ar Annas pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr. 100000233561, 

ir Latvijas Republikas Zemkopības ministrija, reģistrācijas numurs 90000064161; 

- 2012. gada 18. maijā starp Zemkopības ministriju un AS “Latvijas valsts meži” 

noslēgts Valsts nekustamā īpašuma pārvaldīšanas līgums par augstāk minētā 

nekustamā īpašuma pārvaldīšanu un apsaimniekošanu; 

- Alūksnes novada pašvaldība 2011. gada 28. jūlijā bija izsniegusi atradnei 

“Strautiņi” II laukums “Bieži sastopamo derīgo izrakteņu atļauju Nr.3”, kura bija 

derīga līdz 2021. gada 24. martam; 

- saskaņā ar 2021. gada 2. jūnija Valsts vides dienesta izsniegto derīgo izrakteņu 

atradnes pasi, atradnē ir veikta derīgo izrakteņu ieguve, laikā no 2011.-2020. gadam 

iegūts 128,12 tūkst. m3 smilts; 

- saskaņā ar 2021. gada 2. jūnija Valsts vides dienesta izsniegto derīgo izrakteņu 

ieguves limitu, derīgo izrakteņu atradnes “Strautiņi” II laukuma ieguves limita 

apjoms ir 420,10 tūkst. m3 smilts, krājumi atbilst derīgo izrakteņu A kategorijai; 

- Valsts vides dienests 2021. gada 9. jūlijā smilts ieguves atradnei 

“Strautiņi” II laukums izsniedzis tehniskos noteikumus Nr. VI21TN0296; 

- saskaņā ar 2021. gada 28. jūnija iesniegumu, derīgo izrakteņu ieguvi atradnē 

“Strautiņi” II laukums veiks sertificēti ceļu būves uzņēmumi, ar atbilstošu tehniku 

un pieredzējušiem darbiniekiem, kas tiks izvēlēti pēc iepirkumu procedūrām;  

- iesniegumi izpilda Ministru kabineta 2011. gada 6. septembra noteikumu Nr.696 

„Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves 

atļauju izsniegšanas kārtība” 26. un 27. punktu. 

 

 



 

 

 Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 11.punktu, likuma 

„Par zemes dzīlēm” 4. panta piektās daļas 1.punktu,  

1. Izsniegt AS „Latvijas valsts meži”, reģistrācijas numurs 40003466281, juridiskā 

adrese Vaiņodes iela 1, Rīga, LV-1004, bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves 

atļauju Nr. 1/2021 smilts ieguvei atradnē „Strautiņi” II laukums, kas atrodas 

nekustamā īpašuma “Valsts mežs 364400300195” (kadastra numurs 3644 003 0195), 

Annas pagasts, Alūksnes novads, sastāvā esošā zemes vienībā ar kadastra 

apzīmējumu 3644 003 0195. 

2. Atļauju izsniegt smilts ieguvei, ar ieguves limita apjomu 420,10 tūkst.m3, uz laika 

posmu, kas noteikts Valsts vides dienesta izsniegtajā derīgo izrakteņu ieguves limitā 

– līdz 2046. gada 1. jūnijam. 

3. Apstiprināt zemes dzīļu izmantošanas nosacījumus un smilts atradnes “Strautiņi” II 

laukums un derīgo izrakteņu ieguves limita laukuma izvietojuma plānu. 

 

Lēmums ir pārsūdzams Administratīvajā rajona tiesā Valmieras tiesu namā Voldemāra Baloža 

ielā 13A, Valmierā, LV- 4201, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                      Dz.ADLERS 

 

  

https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2021/2907/193_pielikums12021_Atlauja_Strautini_II_laukums.pdf
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2021/2907/193_Pielikums_atradnes_limita_laukums.pdf
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LĒMUMS Nr.194 

 

Par pašvaldības uzdevuma deleģēšanu SIA “MĒRNIECĪBAS DATU CENTRS” 

 

Ģeotelpiskās informācijas likuma 13. panta sestajā daļā noteikts, ka vietējā pašvaldība, 

lai nodrošinātu savu funkciju un uzdevumu izpildi, par savu administratīvo teritoriju izveido un 

uztur augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzi atbilstoši Ministru kabineta 

noteiktajai augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas specifikācijai, veic iesniegtās 

informācijas pārbaudi un nodrošina datubāzes sadarbspēju ar centrālo datubāzi Ministru 

kabineta noteiktajā kārtībā. Pašvaldības dome nosaka augstas detalizācijas topogrāfiskās 

informācijas iesniegšanas un pieņemšanas kārtību. 

Saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likuma 13. panta septīto daļu vietējai pašvaldībai 

ir tiesības deleģēt šā panta sestajā daļā minēto uzdevumu, slēdzot deleģējuma līgumu Valsts 

pārvaldes iekārtas noteiktajā kārtībā. 

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40. panta pirmā daļa nosaka, ka Publiska persona var 

deleģēt privātpersonai un citai publiskai personai pārvaldes uzdevumu, ja pilnvarotā persona 

attiecīgo uzdevumu var veikt efektīvāk. 

Saskaņā ar Alūksnes novada domes 2019. gada 31. oktobra saistošo noteikumu 

Nr. 23/2019 “Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Alūksnes 

novadā” 3. punktu, Alūksnes novada administratīvajā teritorijā Topogrāfiskās informācijas 

pieņemšanu, pārbaudi un ievadīšanu pašvaldības augstas detalizācijas topogrāfiskās 

informācijas datubāzē, kā arī mērniecībai nepieciešamo datu izsniegšanu, koordinē un realizē 

Alūksnes novada pašvaldības izvēlēta juridiska persona, ar kuru ir noslēgts līgums par 

pārvaldes uzdevuma deleģēšanu. 

Alūksnes novada pašvaldība 2020. gada 18. augustā ir noslēgusi deleģēšanas līgumu 

Nr. ANP/1-45.1/20/314 ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “MĒRNIECĪBAS DATU 

CENTRS”, reģistrācijas Nr. 40003831048 (turpmāk – SIA “MĒRNIECĪBAS DATU 

CENTRS”) uz 1 (vienu) gadu. Pašvaldības sadarbība ar SIA “MĒRNIECĪBAS DATU 

CENTRS” ilgst kopš 2013. gada jūlija, sadarbība ir bijusi veiksmīga un pašvaldības deleģētais 

pārvaldes uzdevums tiek veikts teicamā kvalitātē. 

2020. gadā par Alūksnes novada administratīvo teritoriju SIA “MĒRNIECĪBAS DATU 

CENTRS” reģistrēti 153 topogrāfiskie uzmērījumi, 137 inženierkomunikāciju izpildmērījumu 

plāni, 57 būvju novietnes izpildmērījumu plāni. Visa topogrāfiskā informācija no 

uzmērījumiem pēc to reģistrēšanas tiek ievadīta augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas 

datubāzē. Pašvaldības rīcībā nav pietiekami daudz cilvēkresursu, lai veiktu augstas detalizācijas 



 

 

topogrāfiskās informācijas datubāzes uzturēšanu un SIA “MĒRNIECĪBAS DATU CENTRS” 

šo uzdevumu var veikt efektīvāk. 

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

Ģeotelpiskās informācijas likuma 13. panta sesto un septīto daļu, Valsts pārvaldes iekārtas 

likuma 40. pantu, 41. panta pirmo daļu un 42. pantu, 45. panta trešo daļu, Alūksnes novada 

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

130. punktu, Alūksnes novada domes 31.10.2019. saistošo noteikumu Nr. 23/2019 “Par augstas 

detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Alūksnes novadā” 3. punktu, 

  

1. Deleģēt pašvaldības uzdevumu – augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas 

datubāzes uzturēšanu SIA “MĒRNIECĪBAS DATU CENTRS”, reģistrācijas 

Nr. 40003831048. 

2. Slēgt deleģēšanas līgumu ar SIA “MĒRNIECĪBAS DATU CENTRS” par augstas 

detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzes uzturēšanas uzdevuma veikšanu 

Alūksnes novadā, nosakot līguma darbības termiņu 1 (viens) gads. 

3. Apstiprināt deleģēšanas līguma projektu saskaņā ar pielikumu. 

4. Pilnvarot Alūksnes novada domes priekšsēdētāju Dzintaru ADLERU parakstīt 

deleģēšanas līgumu ar SIA “MĒRNIECĪBAS DATU CENTRS”. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                      Dz.ADLERS 

 

  

https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2021/2907/194_Pielikums_lemuma_projektam_delegesanas_ligums_MDC_2021.pdf
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LĒMUMS Nr.195 

 

Par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusa piešķiršanu 

 

Izskatot pašvaldības aģentūras “SPODRA” 19.07.2021. iesniegumu, kas saņemts un 

reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 19.07.2021. ar Nr. ANP/1-42/21/2305, par pašvaldības 

nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusa piešķiršanu, 

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

Meliorācijas likuma 22.² panta pirmo daļu,  

Piešķirt pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusu šādiem 

novadgrāvjiem: 

1. Ūdens saimniecisko iecirkņu klasifikatora, turpmāk – ŪSIK, kods 424853:53, 

Alūksnē, Alūksnes novadā, saskaņā ar novadgrāvja attēlojumu shēmā; 

2. ŪSIK kods 424853:54, Alūksnē, Alūksnes novadā, saskaņā ar novadgrāvja 

attēlojumu shēmā; 

3. ŪSIK kods 424853:48, Alūksnē, Alūksnes novadā, saskaņā ar novadgrāvja 

attēlojumu shēmā; 

4. ŪSIK kods 424853:41, Alūksnē, Alūksnes novadā, saskaņā ar novadgrāvja 

attēlojumu shēmā; 

5. ŪSIK kods 424853:40, Alūksnē, Alūksnes novadā, saskaņā ar novadgrāvja 

attēlojumu shēmā; 

6. ŪSIK kods 424853:51, Alūksnē, Alūksnes novadā, saskaņā ar novadgrāvja 

attēlojumu shēmā; 

7. ŪSIK kods 424853:50, Alūksnē, Alūksnes novadā, saskaņā ar novadgrāvja 

attēlojumu shēmā; 

8. ŪSIK kods 424853:83, Alūksnē, Alūksnes novadā, saskaņā ar novadgrāvja 

attēlojumu shēmā; 

9. ŪSIK kods 424853:80, Alūksnē, Alūksnes novadā, saskaņā ar novadgrāvja 

attēlojumu shēmā; 

10. ŪSIK kods 424853:45, Alūksnē, Alūksnes novadā, saskaņā ar novadgrāvja 

attēlojumu shēmā; 

11. ŪSIK kods 424853:44, Alūksnē, Alūksnes novadā, saskaņā ar novadgrāvja 

attēlojumu shēmā; 



 

 

12. ŪSIK kods 424853:46, Alūksnē, Alūksnes novadā, saskaņā ar novadgrāvja 

attēlojumu shēmā; 

13. ŪSIK kods 424853:47, Alūksnē, Alūksnes novadā, saskaņā ar novadgrāvja 

attēlojumu shēmā; 

14. ŪSIK kods 424853:49, Alūksnē, Alūksnes novadā, saskaņā ar novadgrāvja 

attēlojumu shēmā; 

15. ŪSIK kods 424853:52, Alūksnē, Alūksnes novadā, saskaņā ar novadgrāvja 

attēlojumu shēmā; 

16. ŪSIK kods 424853:42, Alūksnē, Alūksnes novadā, saskaņā ar novadgrāvja 

attēlojumu shēmā; 

17. ŪSIK kods 424853:43, Alūksnē, Alūksnes novadā, saskaņā ar novadgrāvja 

attēlojumu shēmā; 

18. ŪSIK kods 424853:86, Alūksnē, Alūksnes novadā, saskaņā ar novadgrāvja 

attēlojumu shēmā. 

Lēmumu, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās, var pārsūdzēt Administratīvajā 

rajona tiesā, Valmieras tiesu namā, Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV-4201. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                      Dz.ADLERS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.196 

 

Par Alūksnes novada domes 2021.gada 27.maija saistošo noteikumu Nr.13/2021 “Par 

kapitālsabiedrību, kurās Alūksnes novada pašvaldība ir dalībnieks, pārvaldītiem 

stratēģiski svarīgiem īpašumiem un pakalpojumiem administratīvās teritorijas 

attīstībai” atzīšanu par spēku zaudējušiem 

 

Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 29.06.2021. vēstuli 

Nr. 1-18/6154, reģistrēta Alūksnes novada pašvaldībā 30.06.2021. ar Nr. ANP/1-2/21/2070, un 

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

 

Atzīt par spēku zaudējušiem Alūksnes novada domes 2021.gada 27.maija saistošos 

noteikumus Nr.13/2021 “Par kapitālsabiedrību, kurās Alūksnes novada pašvaldība ir 

dalībnieks, pārvaldītiem stratēģiski svarīgiem īpašumiem un pakalpojumiem administratīvās 

teritorijas attīstībai”, kas apstiprināti ar Alūksnes novada domes 2021.gada 27.maija lēmumu 

Nr. 143. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                      Dz.ADLERS 
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2021. gada 29. jūlijā                                     sēdes protokols Nr.13, 10.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.197 

 

Par saistošo noteikumu Nr. 19/2021  

“Grozījumi Alūksnes novada domes 2012. gada 22. novembra saistošajos noteikumos 

Nr.32/2012 “Par Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski 

nozīmīgiem projektiem”” izdošanu  

 

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

finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 2. panta pirmo daļu,  

 

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 19/2021 “Grozījumi Alūksnes novada domes 

2012. gada 22. novembra saistošajos noteikumos Nr. 32/2012 “Par Alūksnes novada 

pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski nozīmīgiem projektiem”” un to 

paskaidrojuma rakstu. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                      Dz.ADLERS 

 

  

https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2021/2907/197_sn_groz_Sabiedriskie_projekti.pdf
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2021/2907/197_sn_groz_Sabiedriskie_projekti.pdf
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2021/2907/197_sn_groz_Sabiedriskie_projekti.pdf
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2021/2907/197_sn_groz_Sabiedriskie_projekti.pdf
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.198 

 

Par saistošo noteikumu Nr. 20/2021 “Grozījumi Alūksnes novada domes 2017. gada 

24. augusta saistošajos noteikumos Nr. 18/2017 “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. 20/2021 “Grozījumi 

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

ēdināšanas pakalpojuma maksas atvieglojumiem Alūksnes novada pašvaldības izglītības 

iestādēs”” un to paskaidrojuma rakstu. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                      Dz.ADLERS 

 

  

https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2021/2907/198_sn_edinasana.pdf
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2021/2907/198_sn_edinasana.pdf
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2021/2907/198_sn_edinasana.pdf
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2021/2907/198_sn_edinasana.pdf
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2021. gada 29. jūlijā                                     sēdes protokols Nr.13, 12.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.199 

 

Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Strautiņu pamatskolā 

 

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 un veikto papildu aprēķinu, 

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 Strautiņu pamatskolā (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 1,10 0,22 1,32 Nepiemēro 

1.1.2. Pusdienas 1,10 0,49 1,59 Nepiemēro 

1.1.3. Launags 1,10 0,22 1,32 Nepiemēro 

 Kopā 3,30 0,93 4,23  

1.2. izglītojamajiem vecumā no viena līdz diviem gadiem, par kuriem Iestādē ir iesniegts 

ārsta atzinums par speciālā uztura nepieciešamību, tajā skaitā pa ēdienreizēm: 

1.2.1. Brokastis 1,10 0,23 1,33 Nepiemēro 

1.2.2. Pusdienas 1,10 0,52 1,62 Nepiemēro 

1.2.3. Launags 1,10 0,25 1,35 Nepiemēro 

 Kopā 3,30 1,00 4,30  

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

1.3.1. Brokastis 1,10 0,28 1,38 Nepiemēro 

1.3.2. Pusdienas 1,10 0,59 1,69 Nepiemēro 

1.3.3. Launags 1,10 0,26 1,36 Nepiemēro 

 Kopā 3,30 1,13 4,43  

1.4.Pirmsskolas struktūrvienības darbiniekiem, tajā skaitā pa ēdienreizēm: 



 

 

1.4.1. Pusdienas 1,10 0,63 1,73 Nepiemēro 

 Kopā 1,10 0,63 1,73  

1.5  1.-4.klases izglītojamajiem, tajā skaitā pa ēdienreizēm:  

1.5.1. Pusdienas 1,40 1,12 2,52 Nepiemēro 

 Kopā 1,40 1,12 2,52  

1.6. 5.-9.klases izglītojamajiem, tajā skaitā pa ēdienreizēm: 

1.6.1. Pusdienas 1,40 0,80 2,20 Nepiemēro 

 Kopā 1,40 0,80 2,20  

1.7. pamatskolas struktūrvienības darbiniekiem, tajā skaitā pa ēdienreizēm: 

1.7.1. Pusdienas 1,40 0,66 2,06 Nepiemēro 

 Kopā 1,40 0,66 2,06  

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

Alūksnes novada pašvaldība. 

3. Lēmuma 1.1., 1.2., 1.3., 1.5. un 1.6. 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.220 “Par 

ēdināšanas pakalpojuma maksu Strautiņu pamatskolā”. 

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

 

Domes priekšsēdētājs                                      Dz.ADLERS 
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2021. gada 29. jūlijā                                     sēdes protokols Nr.13, 13.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.200 

 

Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Bejas pamatskolā 

 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 Bejas pamatskolā (turpmāk – Iestāde):  

Nr.p.k. Ēdienreize Ēdināšanas pakalpojuma maksa PVN 

Pastāvīgā 

daļa (ēdiena 

sagatavošanas 

izmaksas) 

Mainīgā 

daļa 

(produktu 

izmaksas) 

Kopā 

1.1. Izglītojamiem vecumā no pieciem līdz sešiem gadiem, tajā skaitā pa 

ēdienreizēm 

 Pusdienas 1,65 0,57 2,22 Nepiemēro 

 Kopā 1,65 0,57 2,22  

1.2. 1.-4.klases izglītojamiem, tajā skaitā pa ēdienreizēm 

 Pusdienas 1,65 0,64 2,29 Nepiemēro 

 Kopā 1,65 0,64 2,29  

1.3. 5.-9.klases izglītojamiem, tajā skaitā pa ēdienreizēm 

 Pusdienas 1,65 0,70 2,35 Nepiemēro 

 Kopā 1,65 0,70 2,35  

1.4. Izglītojamiem, kuri izmanto Iestādes naktsmītni, tajā skaitā pa ēdienreizēm 

1.4.1. Brokastis  1,65 0,46 2,11 Nepiemēro 

1.4.2. Launags 1,65 0,33 1,98 Nepiemēro 

1.4.3. Vakariņas 1,65 0,47 2,12 Nepiemēro 

 Kopā  4,95 1,26 6,21  

1.5. Darbiniekiem, tajā skaitā pa ēdienreizēm 

 Pusdienas 1,65 0,72 2,37 Nepiemēro 

 Kopā 1,65 0,72 2,37  



 

 

 

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

Alūksnes novada pašvaldība. 

3. Lēmuma 1.1.-1.4. 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 spēkā zaudējušu Alūksnes novada domes 25.07.2019. lēmumu Nr.217 “Par 

ēdināšanas pakalpojuma maksu Bejas pamatskolā” (sēdes protokols Nr.8, 8.punkts). 

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

 

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 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.201 

 

Par ēdināšanas pakalpojumu maksu Pededzes pamatskolā 

 

 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 pakalpojumu maksu Pededzes pamatskolā (turpmāk – Iestāde): 

Nr.p.k. Ēdienreize Ēdināšanas pakalpojuma maksa PVN 

 Pastāvīgā daļa 

(ēdiena 

sagatavošanas 

izmaksas) 

Mainīgā 

daļa 

(produktu 

izmaksas)  

Kopā 

1.1. izglītojamajiem no trīs līdz četriem gadiem, tajā skaitā pa ēdienreizēm 

1.1.1. brokastis 1,54 0,33 1,87 nepiemēro 

1.1.2. pusdienas 1,54 0,72 2,26 nepiemēro 

 kopā 3,08 1,05 4,13  

1.2. izglītojamajiem no pieciem līdz sešiem gadiem, tajā skaitā pa ēdienreizēm 

1.2.1. brokastis 1,54 0,29 1,83 nepiemēro 

1.2.2. pusdienas 1,54 0,77 2,31 nepiemēro 

 kopā 3,08 1,06 4,14  

1.3. 1.-4.klases izglītojamajiem, tajā skaitā pa ēdienreizēm 

 pusdienas 1,54 0,97 2,51 nepiemēro 

 kopā 1,54 0,97 2,51  

1.4. 5.-9.klases izglītojamajiem, tajā skaitā pa ēdienreizēm 

 pusdienas 1,54 1,08 2,62 nepiemēro 

 kopā 1,54 1,08 2,62  

1.5. darbiniekiem, tajā skaitā pa ēdienreizēm 

 pusdienas 1,54 0,83 2,37 nepiemēro 

 kopā 1,54 0,83 2,37  

 



 

 

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

Alūksnes novada pašvaldība. 

3. Lēmuma 1.1.-1.4. punktā noteiktajai ēdināšanas pakalpojumu 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. 218 “Par 

ēdināšanas pakalpojuma maksu Pededzes pamatskolā” (sēdes protokols Nr. 8, 9. 

punkts). 

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

 

Domes priekšsēdētājs                                      Dz.ADLERS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.202 

 

Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Malienas pamatskolā 

 

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 Malienas pamatskolā (turpmāk – Iestāde): 

Nr.p.k. Ēdienreize Ēdināšanas pakalpojuma maksa PVN 

Pastāvīgā 

daļa (ēdiena 

sagatavošanas 

izmaksas) 

Mainīgā 

daļa 

(produktu 

izmaksas) 

Kopā 

1.1. 1.-4.klases izglītojamajiem, tajā skaitā pa ēdienreizēm: 

 Pusdienas 1,89 0,56 2,45 Nepiemēro 

 Kopā 1,89 0,56 2,45  

1.2. 5.-9.klases izglītojamajiem, tajā skaitā pa ēdienreizēm: 

 Pusdienas 1,89 0,55 2,44 Nepiemēro 

 Kopā 1,89 0,55 2,44  

1.3. darbiniekiem, tajā skaitā pa ēdienreizēm: 

 Pusdienas 1,89 0,65 2,54 Nepiemēro 

 Kopā  1,89 0,65 2,54  

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

Alūksnes novada pašvaldība. 

3. Lēmuma 1.1.-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. Lēmums stājās spēkā 2021. gada 1. augustā. 

5. Atzīt par spēku zaudējušu Alūksnes novada domes 25.07.2019. lēmumu Nr.219 “Par 

ēdināšanas pakalpojuma maksu Malienas pamatskolā” (sēdes protokols Nr.8, 10.punkts). 

 



 

 

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 29. jūlijā                                     sēdes protokols Nr.13, 16.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.203 

 

Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskolā 

 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 Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskolā (turpmāk 

– Iestāde):  

Nr.p.k. Ēdienreize Ēdināšanas pakalpojuma maksa PVN 

Pastāvīgā 

daļa (ēdiena 

sagatavošanas 

izmaksas) 

Mainīgā 

daļa 

(produktu 

izmaksas) 

Kopā 

1.6. Izglītojamiem vecumā no pusotra līdz diviem gadiem, tajā skaitā pa ēdienreizēm 

1.1.1. Brokastis  1,34 0,33 1,67 Nepiemēro 

1.1.2. Pusdienas 1,34 0,54 1,88 Nepiemēro 

 Kopā 2,68 0,87 3,55  

1.7. Izglītojamiem vecumā no trīs līdz sešiem gadiem, tajā skaitā pa ēdienreizēm 

1.2.1. Brokastis  1,34 0,55 1,89 Nepiemēro 

1.2.2. Pusdienas 1,34 0,70 2,04 Nepiemēro 

 Kopā 2,68 1,24 3,93  

1.8. 1.-4.klases izglītojamiem, tajā skaitā pa ēdienreizēm 

 Pusdienas 1,34 0,98 2,32 Nepiemēro 

 Kopā 1,34 0,98 2,32  

1.9. 5.-9.klases izglītojamiem, tajā skaitā pa ēdienreizēm 

 Pusdienas 1,34 1,25 2,59 Nepiemēro 

 Kopā 1,34 1,25 2,59  



 

 

1.10. 1.-4.klases izglītojamiem, kuri izmanto Iestādes naktsmītni, tajā skaitā pa 

ēdienreizēm 

1.5.1. Brokastis  1,89 0,59 2,48 Nepiemēro 

1.5.2. Launags 1,89 0,29 2,18 Nepiemēro 

1.5.3. Vakariņas 1,89 0,58 2,47 Nepiemēro 

 Kopā  5,67 1,46 7,13  

1.11. 5.-9. klases izglītojamiem, kuri izmanto Iestādes naktsmītni, tajā skaitā pa 

ēdienreizēm 

1.6.1. Brokastis  1,89 0,58 2,47 Nepiemēro 

1.6.2. Launags 1,89 0,37 2,26 Nepiemēro 

1.6.3. Vakariņas 1,89 0,64 2,53 Nepiemēro 

 Kopā  5,67 1,59 7,26  

1.12. Darbiniekiem, tajā skaitā pa ēdienreizēm 

 Pusdienas 1,34 1,16 2,50 Nepiemēro 

 Kopā     

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

Alūksnes novada pašvaldība. 

3. Lēmuma 1.1.-1.6. 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.221 “Par 

ēdināšanas pakalpojuma maksu Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskolā” (sēdes protokols Nr.8, 

12.punkts). 

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

 

 

Domes priekšsēdētājs                                      Dz.ADLERS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.204 

 

Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Ziemeru pamatskolā 

 

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 Ziemeru pamatskolā (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 1,00 0,22 1,22 Nepiemēro 

1.1.2. Pusdienas 1,00 0,39 1,39 Nepiemēro 

1.1.3. Launags 1,00 0,25 1,25 Nepiemēro 

 Kopā 3,00 0,86 3,86  

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

1.2.1. Brokastis 1,00 0,27 1,27 Nepiemēro 

1.2.2. Pusdienas 1,00 0,44 1,44 Nepiemēro 

1.2.3. Launags 1,00 0,29 1,29 Nepiemēro 

 Kopā 3,00 1,00 4,00  

1.3. izglītojamajiem vecumā no pieciem līdz sešiem gadiem, tajā skaitā pa ēdienreizēm: 

1.3.1. Brokastis 1,00 0,26 1,26 Nepiemēro 

1.3.2. Pusdienas 1,00 0,44 1,44 Nepiemēro 

1.3.3. Launags 1,00 0,29 1,29 Nepiemēro 

 Kopā 3,00 0,99 3,99  

1.4.1.-4.klases izglītojamajiem, tajā skaitā pa ēdienreizēm:  

 Pusdienas 1,00 0,50 1,50 Nepiemēro 



 

 

 Kopā 1,00 0,50 1,50  

1.5. 5.-9.klases izglītojamajiem, tajā skaitā pa ēdienreizēm: 

 Pusdienas 1,00 0,59 1,59 Nepiemēro 

 Kopā 1,00 0,59 1,59  

1.6. darbiniekiem, tajā skaitā pa ēdienreizēm: 

 Pusdienas 1,00 0,58 1,58 Nepiemēro 

 Kopā  1,00 0,58 1,58  

 

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

Alūksnes novada pašvaldība. 

3. Lēmuma 1.1.-1.5. punktā noteiktajai ēdināšanas pakalpojuma maksai piemērojami 

Alūksnes novada domes saistošajos noteikumos par ēdināšanas pakalpojuma maksas 

atvieglojumiem Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēs noteiktie atvieglojumi. 

6. Lēmums stājās spēkā 2021. gada 1. augustā. 

7. Atzīt par spēku zaudējušu Alūksnes novada domes 25.07.2019. lēmumu Nr.216 “Par 

ēdināšanas pakalpojuma maksu Ziemeru pamatskolā” (sēdes protokols Nr.8, 7.punkts). 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                      Dz.ADLERS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.205 

 

Par dalības maksu sacensībām “Kristera kausa izcīņa pludmales volejbolā” 

Ar mērķi nodrošināt sacensību “Kristera kausa izcīņa pludmales volejbolā” pilnvērtīgu 

norisi, kas notiks Zeltiņu pagasta sporta svētku ietvaros, atbilstoši sporta svētku nolikumam un 

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

Apstiprināt dalības maksu Zeltiņu pagasta pārvaldes organizētajās sacensībās “Kristera 

kausa izcīņa pludmales volejbolā” 10,00 EUR (desmit euro) no vienas komandas. 

 

Domes priekšsēdētājs                                      Dz.ADLERS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.206 

 

Par grozījumiem Alūksnes novada domes 26.09.2013 lēmumā Nr.424 “Par Alūksnes 

muzeja maksas pakalpojumiem” 

 

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, un 

Alūksnes novada pašvaldības 22.11.2018. noteikumu Nr.6/2018 “Kārtība, kādā tiek 

organizēts pašvaldības nekustamo īpašumu iznomāšana vai atsavināšanas process” 23.punktu, 

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

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

likuma 52. panta pirmās daļas 17. punkta d) apakšpunktu, un 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. Izdarīt šādus grozījumus Alūksnes muzeja maksas pakalpojumu cenrādī, kas apstiprināts 

ar Alūksnes novada domes 26.09.2013. lēmumu Nr. 424 “Par Alūksnes muzeja maksas 

pakalpojumiem”. 

1.1.izteikt 1. punktu šādā redakcijā: 

 

Nr.p.

k. 

 

Pakalpojuma veids 

Maksa bez PVN (EUR)    

Pievienotās 

vērtības 

nodoklis 

 

Pieaugušajam 

Skolēnam 

studentam, 

pensionāram 

Ģimene (2 

pieaugušie+2 

bērni) vai 

(1 

pieaugušais+3 

bērni līdz 16 

gadu vecumam 

ieskaitot) 

Ģimenes 

biļetei 

katrs 

nākamais 

bērns 

  1. Ieejas maksa muzejā (vienai personai) 

1.1. Ekspozīciju un izstāžu 

zāles 

4,00 3,00 10,00 1,50 nepiemēro 

1.2. Mūzikas saloni un 

multimediālā 

ekspozīcija “Helēnas 

dziedājums”  

2,00 1,00 4,00 0,50 nepiemēro 



 

 

1.3. Izstāžu atklāšana, 

Starptautiskā Muzeju 

nakts, katra mēneša 

pēdējā ceturtdiena 

 

bezmaksas 

1.4. Uzrādot attiecīgu 

dokumentu 

1.4.1. Bērnam līdz 6 

gadu vecumam 

(ieskaitot); 

1.4.2. bārenim vai bez 

vecāku gādības 

palikušam bērnam; 

1.4.3. bērnu ilgstošās 

sociālās aprūpes un 

sociālās rehabilitācijas 

institūcijas 

audzēknim; 

1.4.4. personai ar 

1.grupas invaliditāti 

un viņa pavadītājiem 

(maksimālais skaits 

2); 

1.4.5. personai ar 2. 

vai 3. grupas 

invaliditāti; 

1.4.6. bērnam ar 

invaliditāti un viņa 

pavadītājiem 

(maksimālais skaits 

2); 

1.4.7. grupas (ne 

mazāk par 10 

apmeklētājiem) 

vadītājiem vai 

pedagogiem 

(maksimālais skaists 

2);  

1.4.8. politiski 

represētai personai; 

1.4.9. Alūksnes 

novada pašvaldības 

viesu delegācijai; 

1.4.10. Akreditēta 

Latvijas muzeja 

darbiniekam; 

1.4.11. ICOM 

(Starptautiskās muzeju 

padomes) biedram; 

1.4.12. plašsaziņas 

līdzekļu pārstāvjiem, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bezmaksas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

kas popularizē 

muzeju. 

 

 

1.2.papildināt 6.punktu ar 6.6.11.punktu šādā redakcijā:  

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Mērvienība Cena bez 

PVN (euro) 

PVN 

6.4.1 Klavieru un Ērģeļu salonu 

noma 

stunda 16,45 piemēro 

 

2. Lēmums stājas spēkā 2021.gada 31.jūlijā. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                      Dz.ADLERS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.207 

 

Par pārstāvju deleģēšanu Alūksnes novada pašvaldības 

 izglītības iestāžu padomēs 

 

 Pamatojoties uz Izglītības likuma 31. panta otro daļu un likuma “Par pašvaldībām” 

21. panta pirmās daļas 27. punktu, 

 1.Deleģēt pārstāvjus Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestāžu padomēs: 

Nr.p.k. Izglītības iestāde Dibinātāja pārstāvis 

1. Alūksnes pirmsskolas izglītības 

iestāde “Cālis” 

Maruta KAULIŅA –  

Alūksnes novada domes deputāte 

2. Alūksnes pirmsskolas izglītības 

iestāde  “Pienenīte” 

Druvis TOMSONS – 

Alūksnes novada domes priekšsēdētāja 

vietnieks 

3. Alūksnes pirmsskolas izglītības 

iestāde “Sprīdītis” 

Artūrs GRĪNBERGS –  

Alūksnes novada domes deputāts 

4. Alsviķu pirmsskolas izglītības 

iestāde “Saulīte” 

Druvis TOMSONS –  

Alūksnes novada domes priekšsēdētāja 

vietnieks 

5. Jaunalūksnes pirmsskolas 

izglītības iestāde “Pūcīte” 

Modris RAČIKS –  

Alūksnes novada domes deputāts 

6. Malienas pirmsskolas izglītības 

iestāde “Mazputniņš” 

Ilze LĪVIŅA –  

Alūksnes novada domes deputāte 

7. Ernsta Glika Alūksnes Valsts 

ģimnāzija 

Līga LANGRATE –  

Alūksnes novada domes priekšsēdētāja 

vietniece 

8. Alūksnes novada vidusskola Aivars FOMINS – 

Alūksnes novada domes deputāts 

9. Alekseja Grāvīša Liepnas 

pamatskola 

Elita LAIVA –  

Alūksnes novada domes deputāte 

10. Bejas pamatskola Modris LAZDEKALNS –  

Alūksnes novada domes deputāts 

11. Jaunannas Mūzikas un mākslas 

pamatskola 

Jānis SADOVŅIKOVS –  



 

 

Alūksnes novada domes priekšsēdētāja 

vietnieks 

12. Malienas pamatskola Jānis SKULTE  – 

Alūksnes novada domes deputāts 

13. Pededzes pamatskola Aivars FOMINS – 

Alūksnes novada domes deputāts 

14. Strautiņu pamatskola Arturs DUKULIS –  

Alūksnes novada domes deputāts 

15. Ziemeru pamatskola Druvis MUCENIEKS –  

Alūksnes novada domes deputāts 

16. Alūksnes pilsētas sākumskola Modris RAČIKS – 

Alūksnes novada domes deputāts 

17. Alūksnes Mūzikas skola Verners KALĒJS –  

Alūksnes novada domes deputāts 

18. Alūksnes Bērnu un jauniešu 

centrs 

Jānis SKULTE – 

Alūksnes novada domes deputāts 

19. Alūksnes pilsētas Bērnu un 

jaunatnes sporta skola 

Dzintars ADLERS –  

Alūksnes novada domes priekšsēdētājs  

20. Alūksnes Mākslas skola Līga LANGRATE – 

Alūksnes novada domes priekšsēdētāja 

vietniece 

 

2. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē Alūksnes novada domes 2017. gada 24. augusta 

lēmums Nr. 290 “Par pārstāvju deleģēšanu Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestāžu 

padomēs”, sēdes protokols Nr.12, 15 .p. 

 

3. Noteikt, ka darbu Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestāžu padomēs turpina deputāts, 

kas stājas tā deputāta vietā, kura pilnvaras izbeigtas pirms termiņa vai kurš nolicis pilnvaras uz 

laiku. 

 

Domes priekšsēdētājs                                      Dz.ADLERS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.208 

 

Par grozījumiem Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes nolikumā 

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

vērā Alūksnes novada domes 2021. gada 18. jūnija lēmumu Nr. 167 “Par Alūksnes novada 

Sociālo lietu pārvaldes struktūrvienību “Specializētās darbnīcas”, “Dienas aprūpes centrs 

bērniem” un “Sociālās rehabilitācijas centrs” izveidošanu”. 

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

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

1. Papildināt 15.4. punktu ar 15.4.5. apakšpunktu šādā redakcijā: 

“15.4.5. Dienas centrs “Saules zaķi”. 

2. Papildināt 15.4. punktu ar 15.4.6. apakšpunktu šādā redakcijā: 

“15.4.6. Specializētās darbnīcas”. 

3. Papildināt 15.4. punktu ar 15.4.7. apakšpunktu šādā redakcijā: 

“15.4.7. Sociālās rehabilitācijas centrs”. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                      Dz.ADLERS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.209 

 

Par līdzekļu piešķiršanu pedagogu darba samaksas un valsts sociālās apdrošināšanas 

obligāto iemaksu palielinājumam 

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, Ministru kabineta 

2016. gada 5. jūlija noteikumu Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” 1. pielikuma 3. 

un 4. tabulas grozījumiem, kas tiks piemēroti no 2021. gada 1. septembra, 

1. Piešķirt papildus finansējumu 23 026,00 EUR (divdesmit trīs tūkstošu divdesmit sešu 

euro) apmērā Alūksnes novada pašvaldības pirmsskolas, pamata, vispārējās, interešu un 

profesionālās ievirzes iestāžu administrācijas un pedagogu darba samaksas un valsts 

sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam 2021. gadam, saskaņā ar 

1. pielikumu. 

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

grozījumus, pārkārtojot finansējumu 23 026,00 EUR (divdesmit trīs tūkstošu divdesmit 

sešu euro) apmērā no funkcionālās kategorijas “Skolēnu pārvadājumi” saskaņā ar 

2.pielikumu 

3. Alūksnes novada pašvaldības Finanšu nodaļai nodrošināt iepriekš minēto līdzekļu 

iekļaušanu Alūksnes novada pašvaldības budžetā 2021.gadam. 

4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu. 

 

Domes priekšsēdētājs                                      Dz.ADLERS 

 

 

  

https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2021/2907/209_Lemuma%20projekti%20parkartojumi-pedagogi_palielinajums_2021_precizets.pdf
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2021/2907/209_Lemuma%20projekti%20parkartojumi-pedagogi_palielinajums_2021_precizets.pdf
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.210 

 

Par līdzekļu piešķiršanu sociālās palīdzības un sociālo pabalstu izmaksu nodrošināšanai 

Izskatot Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes 08.07.2021. iesniegumu Nr. SLP/1-

7/21/514 “Par papildu finansējuma piešķiršanu”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 

08.07.2021. ar Nr. ANP/1-42/21/2181, 

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 7. punktu, 21. panta 

pirmās daļas 2., 23. punktu un 27. punktu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 

33. pantu, likuma “Par pašvaldību budžetiem” 30. pantu,  

1. Piešķirt papildus daļēju finansējumu 65 000,00 EUR (sešdesmit piecu tūkstošu euro) 

apmērā sociālās palīdzības un sociālo pabalstu izmaksu nodrošināšanai. 

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

grozījumus, pārkārtojot uz uzskaites dimensijas kodu 107001 “Pabalsti maznodrošinātām 

un trūcīgām personām” finansējumu 65 000,00 EUR (sešdesmit pieci tūkstoši euro) 

apmērā, tajā skaitā: 

2.1. 60 000,00 EUR  (sešdesmit tūkstoši euro) apmērā no uzskaites dimensijas koda 109201 

“Savstarpējie norēķini par sociālajiem pakalpojumiem un pirktie sociālie pakalpojumi, 

2.2. 4 000,00 EUR (četri tūkstoši euro) apmērā no uzskaites dimensijas koda 109136 

“Sociālo lietu pārvalde - Uzvaras ielas ēkas uzturēšana”, 

2.3. 1 000,00 EUR (viens tūkstotis euro) apmērā no uzskaites dimensijas koda 109111 

“Pārējie sociālie pasākumi”. 

3. Alūksnes novada pašvaldības Finanšu nodaļai nodrošināt augstākminēto līdzekļu 

iekļaušanu 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.211 

 

Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem  

Alūksnes pilsētas sākumskolas ventilācijas sistēmas ierīkošanai 

  

 Ņemot vērā 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.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 2021.gada 29.jūnija rīkojumu Nr.455 “Par 

atbalstītājiem augstas gatavības pašvaldību investīciju projektiem izglītības iestāžu ventilācijas 

sistēmu uzlabošanai, kuriem piešķirams valsts budžeta finansējums” un tā pielikuma 1.punktu, 

Alūksnes novada pašvaldības atklāta konkursa Alūksnes pilsētas sākumskolas ventilācijas 

projektēšana, autoruzraudzība un būvdarbi” ar identifikācijas Nr.ANP2021/19 rezultātu, cenu 

aptaujas par būvuzraudzības pakalpojumu rezultātu, Alūksnes novada domes 27.05.2021. 

lēmumu Nr.155 “Par projektu “Ventilācijas sistēmas ierīkošana Alūksnes pilsētas sākumskolā”, 

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu, 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. Nodrošināt Alūksnes novada pašvaldības 2021. gada finansējumu projekta “Ventilācijas 

sistēmas ierīkošana Alūksnes pilsētas sākumskolā” īstenošanai 31 149 EUR (trīsdesmit 

viens tūkstotis viens simts četrdesmit deviņi euro) apmērā, tajā skaitā: 

1.1. līdzfinansējuma nodrošināšanai 11 400 EUR (vienpadsmit tūkstoši četri simti euro) 

apmērā,  

1.2. finansējumu ventilācijas sistēmas izbūves autoruzraudzībai 1 936 EUR (viens 

tūkstotis deviņi simti trīsdesmit seši euro) apmērā, 

1.3. būvdarbu izmaksu nodrošināšanai saskaņā ar piedāvājumu iepirkumam 13 033 EUR 

(trīspadsmit tūkstoši trīsdesmit trīs euro) apmērā, 

1.4. būvuzraudzībai 4 780 EUR (četri tūkstoši septiņi simti astoņdesmit euro) apmērā. 

2. Izdalīt no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem finansējumu 31 149 EUR 

(trīsdesmit viens tūkstotis viens simts četrdesmit deviņi euro) apmērā. 

3. Finansējumu attiecināt uz 096226 uzskaites dimensijas kodu – Pašvaldības investīciju 

projekts “Ventilācijas sistēmas ierīkošana Alūksnes pilsētas sākumskolā”. 

4. Alūksnes novada pašvaldības Finanšu nodaļai nodrošināt augstākminēto līdzekļu 

iekļaušanu Alūksnes novada pašvaldības budžetā 2021.gadam. 

5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu. 



 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                      Dz.ADLERS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

LĒMUMS Nr.212 

 

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

vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā” 

 

Izskatot Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādes “SPRĪDĪTIS” 01.07.2021. iesniegumu 

Nr. PIIS/1-07/21/30 “Par grozījumiem amatu sarakstā”, kas reģistrēts Alūksnes novada 

pašvaldībā 01.07.2021. ar Nr. ANP/1-42/21/2098, Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes 

08.07.2021. iesniegumu Nr. SLP/1-7/21/515 “Par amatu vietām un darba slodzēm”, kas 

reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 08.07.2021. ar Nr. ANP/1-42/21/2180, 

ņemot vērā Alūksnes novada domes 07.07.2021. lēmumu Nr.185 “Par saistošo 

noteikumu Nr.18/2021 “Grozījumi Alūksnes novada domes 2013.gada 25.jūlija saistošajos 

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

domes 07.07.2021. lēmumu Nr.186 “Par grozījumiem Alūksnes novada domes 28.11.2013. 

noteikumos Nr.3/2013 “Par atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”, Alūksnes novada domes 

18.06.2021. lēmumu Nr.167 “Par Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes struktūrvienību 

“Specializētās darbnīcas”, “Dienas aprūpes centrs bērniem” un “Sociālās rehabilitācijas centrs” 

izveidošanu”, 

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 7.jūliju: 

1.1. Alūksnes novada pašvaldības Administrācijai (1.pielikums) 2.pozīcijas amata vienībai 

– domes priekšsēdētāja vietnieks, amata nosaukumu papildināt ar tekstu “-attīstības un 

investīciju piesaistes jautājumos”, darba slodzi “2” aizstāt ar darba slodzi “1”, 

mēnešalgas likmi “4028,00” aizstāt ar mēnešalgas likmi “2014,00”; 

2. Ar 2021.gada 1.augustu: 

2.1.  Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādei “SPRĪDĪTIS” (29.pielikums) 2.pozīcijas 

amata vienībai – ārsta palīgs, svītrot tekstu un iekavas “(summētais darba laiks)”; 

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



 

 

2.2.1. 50.pozīcijas amata vienībai – sociālais darbinieks darbam ar personām ar 

funkcionāliem traucējumiem, darba slodzi “1” aizstāt ar darba slodzi “0,7”, 

mēnešalgas likmi “775,00” aizstāt ar mēnešalgas likmi “542,50”, 

2.2.2. 51.pozīcijas amata vienībai – sociālais rehabilitētājs, darba slodzi “1” aizstāt ar 

darba slodzi “0,7”, mēnešalgas likmi “595,00” aizstāt ar mēnešalgas likmi 

“416,50”, 

2.2.3.  izveidot 4.5.sadaļu “Dienas aprūpes centrs bērniem “Saules zaķi”” un papildināt 

ar 54. un 55.pozīciju šādā redakcijā: 

***ESF projekts “Vidzeme iekļauj” 

2.2.4. izveidot 4.6.sadaļu “Specializētās darbnīcas” un papildināt ar 56. un 57.pozīciju 

šādā redakcijā: 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                      Dz.ADLERS  
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4.5. “Dienas aprūpes centrs bērniem “Saules zaķi”” 

 

54. Sociālais 

darbinieks 

darbam ar 

personām ar 

funkcionāliem 

traucējumiem 

39./III 2635 08 8 3 775,00 0,10 77,50 

55.  Aprūpētājs*** 39./I 5322 02 3 3 520,00 1,00 520,00 

Nr. 

p.k. 

Amata 
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4.6. Specializētās darbnīcas 

56. Sociālais 

darbinieks 

darbam ar 

personām ar 

funkcionāliem 

traucējumiem 

39./III 2635 08 8 3 775,00 0,20 155,00 

57.  Sociālais 

rehabilitētājs 

39./IIB 3412 02 5 3 595,00 0,30 178,50 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

LĒMUMS Nr.213 

 

Par saistošo noteikumu Nr. 21/2021 

“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. 21/2021 “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                                      Dz.ADLERS 

  

https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2021/2907/213_Budzeta_grozijumi_noteikumi_julijs_kopa.pdf
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2021/2907/213_Budzeta_grozijumi_noteikumi_julijs_kopa.pdf
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2021/2907/213_Budzeta_grozijumi_noteikumi_julijs_kopa.pdf
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

LĒMUMS Nr.214 

 

Par Alūksnes novada pašvaldības pārstāvību Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības 

padomē 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta 24. punktu, 

 

1. Par Alūksnes novada pašvaldības pārstāvi Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības padomē 

izvirzīt domes priekšsēdētāju Dzintaru ADLERU. 

2. Noteikt, ka domes priekšsēdētājs ir tiesīgs izdot pilnvaru citam Alūksnes novada domes 

deputātam savā vietā ar balsstiesībām pārstāvēt Alūksnes novada pašvaldību Vidzemes 

plānošanas reģiona Attīstības padomē.  

 

Domes priekšsēdētājs                                      Dz.ADLERS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

LĒMUMS Nr.215 

 

Par domes priekšsēdētāja Dz.ADLERA komandējumu 

 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2010. gada 12. oktobra noteikumu Nr. 969 “Kārtība, 

kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi” 2. punktu, 8. punktu, 21. punktu, 

2021. gada 19. jūlija Latvijas Pašvaldību savienības vēstuli Nr.202107/INIC349, reģistrēta 

Alūksnes novada pašvaldībā 19.07.2021. ar Nr. ANP/1-36/21/2311, 

 

1. Komandēt domes priekšsēdētāju Dzintaru ADLERU 2021. gada 20. augustā uz Salacgrīvu, 

lai piedalītos Latvijas Pašvaldību savienības 31.kongresā un biedru sapulcē. 

 

2. Segt normatīvajos aktos paredzētos komandējuma izdevumus, līdzekļus paredzot no 

deputātu un komisiju darba nodrošināšanai paredzētajiem budžeta līdzekļiem. 

 

Domes priekšsēdētājs                                      Dz.ADLERS 

 

 

  



 

 

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. jūlijā                                     sēdes protokols Nr.13, 29.p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

LĒMUMS Nr.216 

 

Par Licencēšanas komisijas personālsastāvu 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 9. punktu, Alūksnes 

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

pašvaldības nolikums” 14.1 punktu un Licencēšanas komisijas nolikuma, kas apstiprināts ar 

Alūksnes novada domes 28.06.2017. lēmumu Nr. 200, 2. punktu,  

 

1. Apstiprināt Licencēšanas komisijas personālsastāvu nākošajam pilnvaru termiņam: 

1.1. Everita BALANDE, personas kods [..]; 

1.2. Sanita BĒRZIŅA, personas kods [..]; 

1.3. Māra KOVAĻENKO, personas kods [..]; 

1.4. Sanita RIBAKA, personas kods [..]. 

2. Atļaut turpināt amatu savienošanu saskaņā ar iepriekš pieņemtajiem lēmumiem. 

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

 

Domes priekšsēdētājs                                      Dz.ADLERS 

 

  



 

 

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. jūlijā                                     sēdes protokols Nr.13, 30.p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

LĒMUMS Nr.217 

 

Par Dzīvokļu komisijas personālsastāvu 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 9. punktu, Alūksnes 

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

pašvaldības nolikums” 14.1 punktu un Dzīvokļu komisijas nolikuma, kas apstiprināts ar 

Alūksnes novada domes 28.06.2017. lēmumu Nr. 196, 4.3. punktu,  

 

1. Apstiprināt Dzīvokļu komisijas personālsastāvu nākošajam pilnvaru termiņam: 

1.1. Ingus BERKULIS, personas kods [..]; 

1.2. Evita BONDARE, personas kods [..]; 

1.3. Inese ČIBALA, personas kods [..]; 

1.4. Māra KAULIŅA, personas kods [..] 

2. Atļaut turpināt amatu savienošanu saskaņā ar iepriekš pieņemtajiem lēmumiem. 

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

 

Domes priekšsēdētājs                                      Dz.ADLERS 

  



 

 

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. jūlijā                                     sēdes protokols Nr.13, 31.p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

LĒMUMS Nr.218 

 

Par Zemes lietu komisijas personālsastāvu 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 9. punktu, Alūksnes 

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

pašvaldības nolikums” 14.1 punktu un Zemes lietu komisijas nolikuma, kas apstiprināts ar 

Alūksnes novada domes 28.01.2016. lēmumu Nr. 16, 4.1. punktu,  

 

1. Apstiprināt Zemes lietu komisijas personālsastāvu nākošajam pilnvaru termiņam: 

1.1. Agnese FORSTERE, personas kods [..]; 

1.2. Ilze KALNIŅA, personas kods [..]; 

1.3. Ināra KAPULINSKA, personas kods [..]; 

1.4. Inese RANDA, personas kods [..]; 

1.5. Sandra SMILDZIŅA, personas kods [..]. 

2. Atļaut turpināt amatu savienošanu saskaņā ar iepriekš pieņemtajiem lēmumiem. 

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

 

Domes priekšsēdētājs                                      Dz.ADLERS 

 

  



 

 

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. jūlijā                                     sēdes protokols Nr.13, 32.p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

LĒMUMS Nr.219 

 

Par Medību koordinācijas komisijas personālsastāvu 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 9. punktu, Ministru 

kabineta 2014. gada 26. maija noteikumu Nr. 269 “Noteikumi par medījamo dzīvnieku nodarīto 

zaudējumu noteikšanu un medību koordinācijas komisijām” 2., 3. punktu, Alūksnes novada 

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

nolikums” 14.1 punktu un Medību koordinācijas komisijas nolikuma, kas apstiprināts ar 

Alūksnes novada domes 18.12.2019. lēmumu Nr. 386, 4.1. punktu,  

 

1. Apstiprināt Medību koordinācijas komisijas personālsastāvu nākošajam pilnvaru termiņam: 

1.1. Komisijas priekšsēdētājs – Alūksnes novada pašvaldības pārstāvis Laimonis SĪPOLS, 

personas kods [..]; 

1.2.  Komisijas locekļi: 

1.2.1. Valsts meža dienesta Ziemeļaustrumu virsmežniecības Bejas nodaļas vecākais 

mežzinis Andris MIČULIS, personas kods [..]; 

1.2.2. Lauku atbalsta dienesta Ziemeļaustrumu reģionālās lauksaimniecības pārvaldes 

Lauku reģistra daļas vadītājs Ilgonis LOSĀNS, personas kods [..]; 

1.2.3. Alūksnes novada mednieku formējumu pārstāvis Arturs UPĪTS, personas kods 

[..]; 

1.2.4. Alūksnes novada lauksaimnieku pārstāvis Mārtiņš AUGSTKALNIETIS, 

personas kods [..]; 

1.2.5. Alūksnes novada mežu īpašnieku pārstāvis Āris KREICIS, personas kods [..]. 

2. Atļaut turpināt amatu savienošanu saskaņā ar iepriekš pieņemtajiem lēmumiem. 

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

 

Domes priekšsēdētājs                                      Dz.ADLERS 

 

  



 

 

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. jūlijā                                     sēdes protokols Nr.13, 33.p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

LĒMUMS Nr.220 

 

Par atļauju Andai KLINTS savienot amatus 

 

 Izskatot Andas KLINTS 22.07.2021. iesniegumu, kas saņemts Alūksnes novada 

pašvaldībā 22.07.2021. un reģistrēts ar Nr. ANP/1-47/21/2368, kurā viņa lūdz atļauju savienot 

valsts amatpersonas amatu Alūksnes novada pašvaldības Apstādījumu aizsardzības komisijā ar 

Alūksnes novada pašvaldības ainavu arhitekta 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, 8.1panta piekto daļu, Administratīvā procesa 

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

atļaut Andai KLINTS (personas kods [..]) savienot Alūksnes novada pašvaldības 

Apstādījumu aizsardzības komisijas locekļa amatu ar Alūksnes novada pašvaldības ainavu 

arhitekta amatu, 

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

8.1panta sestajai daļai un Administratīvā procesa likuma 68.panta pirmajai daļai, šis lēmums 

izdots ar atcelšanas atrunu. Amatpersonai savas kompetences ietvaros ir pienākums rakstiski 

informēt Alūksnes novada pašvaldību, ja mainījušies tiesiskie vai faktiskie apstākļi, kas ir 

pamatā šī lēmuma izdošanai un varētu nepieļaut turpmāku amatu savienošanu. 

Atbilstoši Likuma vispārīgajam regulējumam amatpersona pati ir atbildīga par interešu 

konflikta nepieļaušanu un valsts amatpersonas ētikas normu ievērošanu, tāpēc, neraugoties uz  

kompetentās institūcijas doto atļauju savienot amatus, amatpersonai ir pienākums jebkurā brīdī 

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

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

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu, šo administratīvo aktu 

var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV-

4201) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

Domes priekšsēdētājs                                      Dz.ADLERS 

  



 

 

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. jūlijā                                     sēdes protokols Nr.13, 34.p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

LĒMUMS Nr.221 

 

Par Apstādījumu aizsardzības komisijas personālsastāvu 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 9. punktu, Alūksnes 

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

pašvaldības nolikums” 14.1 punktu un Apstādījumu aizsardzības komisijas nolikuma, kas 

apstiprināts ar Alūksnes novada domes 28.06.2017. lēmumu Nr. 192, 4.2. punktu,  

 

1. Apstiprināt Apstādījumu aizsardzības komisijas personālsastāvu nākošajam pilnvaru 

termiņam: 

1.1.  Anda KLINTS, personas kods [..]; 

1.2.  Āris KREICIS, personas kods [..]; 

1.3.  Zigmārs MAZULIS, personas kods [..]; 

1.4.  Ingrīda RIBOZOLA, personas kods [..]. 

2. Atļaut turpināt amatu savienošanu saskaņā ar iepriekš pieņemtajiem lēmumiem. 

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

 

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 29. jūlijā                                     sēdes protokols Nr.13, 35.p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

LĒMUMS Nr.222 

 

Par izmaiņām Īpašumu atsavināšanas komisijas sastāvā 

 

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

atsavināšanas komisijas locekles Ievas PĀRUPES 19.07.2021. iesniegumu, kas reģistrēts 

Alūksnes novada pašvaldībā 19.07.2021. ar Nr. ANP/1-47/21/2301,  

 

Atbrīvot Ievu PĀRUPI no Alūksnes novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas komisijas 

locekles amata, nosakot pēdējo amata pienākumu pildīšanas dienu 2021. gada 31. jūliju. 

 

Domes priekšsēdētājs                                      Dz.ADLERS 

 

 

  



 

 

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. jūlijā                                     sēdes protokols Nr.13, 36.p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

LĒMUMS Nr.223 

 

Par atļauju Unai TETEREI-TETEROVSKAI savienot amatus 

 

 Izskatot Unas TETERES-TETEROVSKAS 22.07.2021. iesniegumu, kas saņemts 

Alūksnes novada pašvaldībā 22.07.2021. un reģistrēts ar Nr. ANP/1-47/21/2360, kurā viņa pauž 

piekrišanu darboties Alūksnes novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas komisijā un lūdz 

atļauju savienot valsts amatpersonas amatu Alūksnes novada pašvaldības Īpašumu 

atsavināšanas komisijā ar Alūksnes novada pašvaldības Plānošanas un attīstības nodaļas 

projektu vadītājas 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, 8.1panta piekto daļu, Administratīvā procesa 

likuma 67.pantu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9. un 27.punktu,  

1. Iecelt Unu TETERI - TETEROVSKU (personas kods [..]) Alūksnes novada 

pašvaldības Īpašumu atsavināšanas komisijas locekļa amatā; 

2. Atļaut Unai TETEREI-TETEROVSKAI savienot Alūksnes novada pašvaldības 

Īpašumu atsavināšanas komisijas locekļa amatu ar Alūksnes novada pašvaldības 

Plānošanas un attīstības nodaļas projektu vadītājas amatu. 

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

8.1panta sestajai daļai un Administratīvā procesa likuma 68.panta pirmajai daļai, šis lēmums 

izdots ar atcelšanas atrunu. Amatpersonai savas kompetences ietvaros ir pienākums rakstiski 

informēt Alūksnes novada pašvaldību, ja mainījušies tiesiskie vai faktiskie apstākļi, kas ir 

pamatā šī lēmuma izdošanai un varētu nepieļaut turpmāku amatu savienošanu. 

Atbilstoši Likuma vispārīgajam regulējumam amatpersona pati ir atbildīga par interešu 

konflikta nepieļaušanu un valsts amatpersonas ētikas normu ievērošanu, tāpēc, neraugoties uz  

kompetentās institūcijas doto atļauju savienot amatus, amatpersonai ir pienākums jebkurā brīdī 

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

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

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu, šo administratīvo aktu 

var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV-

4201) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 Lēmums stājas spēkā 2021.gada 1.augustā. 

 



 

 

Domes priekšsēdētājs                                      Dz.ADLERS 

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. jūlijā                                     sēdes protokols Nr.13, 37.p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

LĒMUMS Nr.224 

 

Par Īpašumu atsavināšanas komisijas personālsastāvu 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 9. punktu, Alūksnes 

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

pašvaldības nolikums” 14.1 punktu un Īpašumu atsavināšanas komisijas nolikuma, kas 

apstiprināts ar Alūksnes novada domes 31.10.2019. lēmumu Nr. 313, 8. punktu,  

 

1. Apstiprināt Īpašumu atsavināšanas komisijas personālsastāvu nākošajam pilnvaru 

termiņam: 

1.1.  Ieva BOLOVŅIKOVA, personas kods [..]; 

1.2.  Agnese FORSTERE, personas kods [..]; 

1.3.  Ināra KAPULINSKA, personas kods [..]; 

1.4.  Una TETERE-TETEROVSKA, personas kods [..]. 

2. Atļaut turpināt amatu savienošanu saskaņā ar iepriekš pieņemtajiem lēmumiem. 

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

 

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 29. jūlijā                                     sēdes protokols Nr.13, 38.p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

LĒMUMS Nr.225 

 

Par izmaiņām Iepirkuma komisijas sastāvā 

 

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

komisijas locekles A. PRIŽAVOITES 12.07.2021. iesniegumu, kas reģistrēts Alūksnes novada 

pašvaldībā 12.07.2021. ar Nr. ANP/1-47/21/2217,  

 

Atbrīvot Aritu PRIŽAVOITI no Alūksnes novada pašvaldības Iepirkuma komisijas 

locekles amata, nosakot pēdējo amata pienākumu pildīšanas dienu 2021. gada 30. jūliju. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                      Dz.ADLERS 

 

  



 

 

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. jūlijā                                     sēdes protokols Nr.13, 39.p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

LĒMUMS Nr.226 

 

Par atļauju Inesei ZĪMELEI - JAUNIŅAI savienot amatus 

 

 Izskatot Ineses ZĪMELES - JAUNIŅAS 21.07.2021. iesniegumu, kas saņemts Alūksnes 

novada pašvaldībā 21.07.2021. un reģistrēts ar Nr. ANP/1-47/21/2350, kurā viņa pauž 

piekrišanu darboties Alūksnes novada pašvaldības Iepirkumu komisijā un lūdz atļauju savienot 

valsts amatpersonas amatu Alūksnes novada pašvaldības Iepirkumu komisijā ar Alūksnes 

novada pašvaldības projektu vadītāja 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 9. un 27.punktu,  

1. Iecelt Inesi ZĪMELI - JAUNIŅU (personas kods [..]) Alūksnes novada pašvaldības 

Iepirkumu komisijas locekļa amatā; 

2. Atļaut Inesei ZĪMELEI – JAUNIŅAI savienot Alūksnes novada pašvaldības 

Iepirkumu komisijas locekļa amatu ar Alūksnes novada pašvaldības projektu 

vadītāja amatu. 

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

8.1panta sestajai daļai un Administratīvā procesa likuma 68.panta pirmajai daļai, šis lēmums 

izdots ar atcelšanas atrunu. Amatpersonai savas kompetences ietvaros ir pienākums rakstiski 

informēt Alūksnes novada pašvaldību, ja mainījušies tiesiskie vai faktiskie apstākļi, kas ir 

pamatā šī lēmuma izdošanai un varētu nepieļaut turpmāku amatu savienošanu. 

Atbilstoši Likuma vispārīgajam regulējumam amatpersona pati ir atbildīga par interešu 

konflikta nepieļaušanu un valsts amatpersonas ētikas normu ievērošanu, tāpēc, neraugoties uz  

kompetentās institūcijas doto atļauju savienot amatus, amatpersonai ir pienākums jebkurā brīdī 

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

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

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu, šo administratīvo aktu 

var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV-

4201) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

Lēmums stājas spēkā 2021. gada 31. jūlijā. 

 



 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                      Dz.ADLERS 

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. jūlijā                                     sēdes protokols Nr.13, 40.p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

LĒMUMS Nr.227 

 

Par Iepirkuma komisijas personālsastāvu 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 9. punktu, Alūksnes 

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

pašvaldības nolikums” 14.1 punktu un Iepirkuma komisijas nolikuma, kas apstiprināts ar 

Alūksnes novada domes 28.06.2017. lēmumu Nr. 204, 1.3. punktu,  

 

1. Apstiprināt Iepirkuma komisijas personālsastāvu nākošajam pilnvaru termiņam: 

1.1.  Ingus BERKULIS, personas kods [..], komisijas priekšsēdētājs; 

1.2.  Viktorija AVOTA, personas kods [..], komisijas locekle; 

1.3.  Juris BALANDIS, personas kods [..], komisijas loceklis; 

1.4.  Aiva EGLE, personas kods [..], komisijas locekle; 

1.5.  Sanita EGLĪTE, personas kods [..], komisijas locekle; 

1.6.  Valentīna FEDOTOVA, personas kods [..], komisijas locekle; 

1.7.  Evita ŅEDAIVODINA, personas kods [..], komisijas locekle; 

1.8.  Sandra SMILDZIŅA, personas kods [..], komisijas locekle; 

1.9. Inese ZĪMELE-JAUNIŅA, personas kods [..], komisijas locekle. 

2. Atļaut turpināt amatu savienošanu saskaņā ar iepriekš pieņemtajiem lēmumiem. 

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

 

 

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 29. jūlijā                                     sēdes protokols Nr.13, 41.p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

LĒMUMS Nr.228 

 

Par Administratīvās komisijas nolikumu  

 

Pamatojoties uz  likuma “Par pašvaldībām” 61. panta trešo daļu, 

 

Apstiprināt Administratīvās komisijas nolikumu (pielikumā uz 3 lapām). 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                      Dz.ADLERS 

 

 

 

  

https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2021/2907/228_Admin_kom_nolikums%20projekts_2021%20(1).pdf


 

 

 

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. jūlijā                                     sēdes protokols Nr.13, 42.p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

LĒMUMS Nr.229 

 

Par Administratīvās komisijas personālsastāvu 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 9. punktu, Alūksnes 

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

pašvaldības nolikums” 14.1 punktu un Administratīvās komisijas nolikuma, kas apstiprināts ar 

Alūksnes novada domes 29.07.2021. lēmumu Nr. 228, 11. punktu,  

 

1. Izbeigt Administratīvās komisijas locekļa pilnvaras Aleksandram FINAM, Gintam 

TETEROVSKIM, Guntai VANAGAI. 

2. Iecelt par Alūksnes novada pašvaldības Administratīvās komisijas locekļiem: 

2.1. Arni BĒRZIŅU, personas kods [..]; 

2.2. Sanitu BUKANI, personas kods [..]; 

2.3. Ilzi RUBENI, personas kods [..]. 

3. Apstiprināt Administratīvās komisijas personālsastāvu nākošajam pilnvaru termiņam: 

3.1. Arnis BĒRZIŅŠ, personas kods [..]; 

3.2. Sanita BUKANE, personas kods [..]; 

3.3. Ilze RUBENE, personas kods [..]; 

3.4. Inese PURA, personas kods [..];  

3.5. Svetlana SOLDATOVA, personas kods [..]. 

4. Atļaut turpināt amatu savienošanu saskaņā ar iepriekš pieņemtajiem lēmumiem. 

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

 

 

Domes priekšsēdētājs                                      Dz.ADLERS 

 

  



 

 

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. jūlijā                                     sēdes protokols Nr.13, 43.p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

LĒMUMS Nr.230 

 

Par atļauju Arnim BĒRZIŅAM savienot amatus 

 

 Izskatot Arņa BĒRZIŅA 21.07.2021. iesniegumu, kas saņemts Alūksnes novada 

pašvaldībā 22.07.2021. un reģistrēts ar Nr. ANP/1-23/21/795 , kurā viņš lūdz atļauju savienot 

valsts amatpersonas amatu Alūksnes novada pašvaldības Administratīvajā komisijā ar valdes 

locekļa amatu biedrībā “Alūksnes nevalstisko organizāciju atbalsta centrs”, revidenta amatu 

nodibinājumā “Alūksnes un Apes novada fonds”, Alūksnes Mākslas skolas padomes 

priekšsēdētāja amatu, Alūksnes nodaļas vadītāja vietnieka amatu politiskajā partijā Nacionālā 

apvienība “Visu Latvijai!”-“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”, biznesa attīstības vadītāja amatu 

SIA “ABIO”, valdes locekļa amatu SIA “Loredana”, projekta koordinatora amatu biedrībā 

“Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija”, prokūras pilnvarojumu SIA “SWEET 

ROWANBERRY”, prokūras pilnvarojumu SIA “Meža zemes” un VID reģistrētā saimnieciskās 

darbības veicēja saimniecisko darbību, 

 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, 8.1panta piekto daļu, Administratīvā procesa 

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

 atļaut Arnim BĒRZIŅAM (personas kods [..]) savienot Alūksnes novada pašvaldības 

Administratīvās komisijas locekļa amatu ar valdes locekļa amatu biedrībā “Alūksnes 

nevalstisko organizāciju atbalsta centrs”, revidenta amatu nodibinājumā “Alūksnes un Apes 

novada fonds”, Alūksnes Mākslas skolas padomes priekšsēdētāja amatu, Alūksnes nodaļas 

vadītāja vietnieka amatu politiskajā partijā Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”-“Tēvzemei un 

Brīvībai/LNNK”, biznesa attīstības vadītāja amatu SIA “ABIO”, valdes locekļa amatu SIA 

“Loredana”, projekta koordinatora amatu biedrībā “Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības 

asociācija”, prokūras pilnvarojumu SIA “SWEET ROWANBERRY”, prokūras pilnvarojumu 

SIA “Meža zemes” un VID reģistrētā saimnieciskās darbības veicēja saimniecisko darbību. 

 

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

8.1panta sestajai daļai un Administratīvā procesa likuma 68.panta pirmajai daļai, šis lēmums 



 

 

izdots ar atcelšanas atrunu. Amatpersonai savas kompetences ietvaros ir pienākums rakstiski 

informēt Alūksnes novada pašvaldību, ja mainījušies tiesiskie vai faktiskie apstākļi, kas ir 

pamatā šī lēmuma izdošanai un varētu nepieļaut turpmāku amatu savienošanu. 

Atbilstoši Likuma vispārīgajam regulējumam amatpersona pati ir atbildīga par interešu 

konflikta nepieļaušanu un valsts amatpersonas ētikas normu ievērošanu, tāpēc, neraugoties uz  

kompetentās institūcijas doto atļauju savienot amatus, amatpersonai ir pienākums jebkurā brīdī 

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

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

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu, šo administratīvo aktu var 

pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV-4201) 

viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                      Dz.ADLERS 

 

  



 

 

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. jūlijā                                     sēdes protokols Nr.13, 44.p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

LĒMUMS Nr.231 

 

Par atļauju Ilzei RUBENEI savienot amatus 

 

 Izskatot Ilzes RUBENES 21.07.2021. iesniegumu, kas saņemts Alūksnes novada 

pašvaldībā 21.07.2021. un reģistrēts ar Nr. ANP/1-23/21/790 , kurā viņa pauž piekrišanu 

darboties Alūksnes novada pašvaldības Administratīvajā komisijā un lūdz atļauju savienot 

valsts amatpersonas amatu Alūksnes novada pašvaldības Administratīvajā komisijā ar SIA 

“Alūksnes slimnīca” iepirkumu komisijas locekles amatu, maksātnespējas procesa 

administratores amatu, “Holm Bank Latvia” SIA datu aizsardzības speciālista darbu, Alūksnes 

novada pašvaldības Vēlēšanu komisijas priekšsēdētājas darbu, SIA “1.juridiskais birojs” 

juristes darbu un saimniecisko darbību juridiskajā jomā, 

 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, 8.1panta piekto daļu, Administratīvā procesa 

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

atļaut Ilzei RUBENEI (personas kods [..]) savienot Alūksnes novada pašvaldības 

Administratīvās komisijas locekļa amatu ar SIA “Alūksnes slimnīca” iepirkumu komisijas 

locekles amatu, maksātnespējas procesa administratores amatu, “Holm Bank Latvia” SIA datu 

aizsardzības speciālista darbu, Alūksnes novada pašvaldības Vēlēšanu komisijas 

priekšsēdētājas darbu, SIA “1.juridiskais birojs” juristes darbu un saimniecisko darbību 

juridiskajā jomā, 

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

8.1panta sestajai daļai un Administratīvā procesa likuma 68.panta pirmajai daļai, šis lēmums 

izdots ar atcelšanas atrunu. Amatpersonai savas kompetences ietvaros ir pienākums rakstiski 

informēt Alūksnes novada pašvaldību, ja mainījušies tiesiskie vai faktiskie apstākļi, kas ir 

pamatā šī lēmuma izdošanai un varētu nepieļaut turpmāku amatu savienošanu. 

Atbilstoši Likuma vispārīgajam regulējumam amatpersona pati ir atbildīga par interešu 

konflikta nepieļaušanu un valsts amatpersonas ētikas normu ievērošanu, tāpēc, neraugoties uz  

kompetentās institūcijas doto atļauju savienot amatus, amatpersonai ir pienākums jebkurā brīdī 



 

 

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

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

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu, šo administratīvo aktu 

var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV-

4201) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                      Dz.ADLERS 

  



 

 

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. jūlijā                                     sēdes protokols Nr.13, 45.p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

LĒMUMS Nr.232 

 

Par atļauju Sanita BUKANEI savienot amatus 

 

 Izskatot Sanitas BUKANES 21.07.2021. iesniegumu, kas saņemts Alūksnes novada 

pašvaldībā 21.07.2021. un reģistrēts ar Nr. ANP/1-47/21/2351, kurā viņa lūdz atļauju savienot 

valsts amatpersonas amatu Alūksnes novada pašvaldības Administratīvajā komisijā ar Alūksnes 

novada pašvaldības administrācijas Juridiskās nodaļas jurista amatu un līguma par pakalpojuma 

(darba aizsardzības pakalpojumu) sniegšanu izpildi, 

 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, 8.1panta piekto daļu, Administratīvā procesa 

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

 atļaut Sanita BUKANEI (personas kods [..]) savienot Alūksnes novada pašvaldības 

Administratīvās komisijas locekļa amatu ar Alūksnes novada pašvaldības administrācijas 

Juridiskās nodaļas juristes amatu un ar līguma par pakalpojuma (darba aizsardzības 

pakalpojumu) sniegšanu izpildi. 

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

8.1panta sestajai daļai un Administratīvā procesa likuma 68.panta pirmajai daļai, šis lēmums 

izdots ar atcelšanas atrunu. Amatpersonai savas kompetences ietvaros ir pienākums rakstiski 

informēt Alūksnes novada pašvaldību, ja mainījušies tiesiskie vai faktiskie apstākļi, kas ir 

pamatā šī lēmuma izdošanai un varētu nepieļaut turpmāku amatu savienošanu. 

Atbilstoši Likuma vispārīgajam regulējumam amatpersona pati ir atbildīga par interešu 

konflikta nepieļaušanu un valsts amatpersonas ētikas normu ievērošanu, tāpēc, neraugoties uz  

kompetentās institūcijas doto atļauju savienot amatus, amatpersonai ir pienākums jebkurā brīdī 

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

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

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu, šo administratīvo aktu 

var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV-

4201) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

LĒMUMS Nr.233 

 

Par Alūksnes novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas termiņu 

 

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

vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 9. pantu, 

 

Izsludināt Alūksnes novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas termiņu no 

2021. gada 2. līdz 18. augustam.   

 

 

Domes priekšsēdētājs                                      Dz.ADLERS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

LĒMUMS Nr.234 

 

Par saistošo noteikumu Nr. 22/2021  

“Grozījums Alūksnes novada domes 2013. gada 25. jūlija saistošajos noteikumos 

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

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 1. punktu un 24. pantu,  

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 22/2021 “Grozījums Alūksnes novada domes 

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

nolikums”” un to paskaidrojuma rakstu. 

 

Domes priekšsēdētājs                                      Dz.ADLERS 

 

 

  

https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2021/2907/234_sn_groz_PasvaldibasNolikuma_2.pdf
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2021/2907/234_sn_groz_PasvaldibasNolikuma_2.pdf
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2021/2907/234_sn_groz_PasvaldibasNolikuma_2.pdf
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

LĒMUMS Nr.235 

 

Par grozījumiem Alūksnes novada domes 07.07.2021. lēmumā Nr. 188 

“Par Alūksnes novada domes pastāvīgajām komitejām” 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 20. panta pirmo daļu, 21. panta pirmās daļas 

10. punktu, 

 

1. Ievēlēt Finanšu komitejā deputātu Modri LAZDEKALNU, papildinot lēmumu ar 

1.8. punktu šādā redakcijā: “1.8. Modris LAZDEKALNS”. 

 

2. Ievēlēt Tautsaimniecības komitejā deputāti Elitu LAIVU, papildinot lēmumu ar 

2.8. punktu šādā redakcijā: “2.8. Elita LAIVA”. 

 

3. Ievēlēt Sociālajā, izglītības un kultūras komitejā deputātu Arturu DUKULI, papildinot 

lēmumu ar 3.8. punktu šādā redakcijā: “3.8. Arturs DUKULIS”. 

 

4. Sociālās, izglītības un kultūras komitejā ievēlētās deputātes Elitas LAIVAS vietā ievēlēt 

deputātu Aivaru FOMINU, izsakot lēmuma 3.2. punktu šādā redakcijā: “3.2. Aivars 

FOMINS”. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                      Dz.ADLERS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

LĒMUMS Nr.236 

 

Par Pedagoģiski medicīniskās komisijas personālsastāvu 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 9. punktu, Alūksnes 

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

pašvaldības nolikums” 14.1 punktu un Pedagoģiski medicīniskās komisijas reglamentu, kas 

apstiprināts ar Alūksnes novada domes 17.09.2009. lēmumu Nr. 190, 2. punktu,  

 

1. Apstiprināt Pedagoģiski medicīniskās komisijas personālsastāvu nākošajam pilnvaru 

termiņam: 

1.1.  Ineta BĒRZIŅA (personas kods [..]); 

1.2.  Silva ZARIŅA (personas kods [..]);  

1.3.  Daiga SLIŅĶE (personas kods [..]); 

1.4.  Irēna GREIVULE (personas kods [..]); 

1.5.  Līga SMOĻAKA (personas kods [..]). 

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

 

 

Domes priekšsēdētājs                                      Dz.ADLERS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

LĒMUMS Nr.237 

 

Par Stipendiju piešķiršanas komisijas personālsastāvu 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 9. punktu, Alūksnes 

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

pašvaldības nolikums” 14.1 punktu un Stipendiju piešķiršanas komisijas nolikumu, kas 

apstiprināts ar Alūksnes novada domes 28.04.2016. lēmumu Nr. 145, 1.2. punktu,  

 

1. Apstiprināt Stipendiju piešķiršanas komisijas personālsastāvu nākošajam pilnvaru 

termiņam: 

1.1.  Evita ŅEDAIVODINA (personas kods [..]); 

1.2.  Gunta KUPČA (personas kods [..]);  

1.3.  Maruta KAULIŅA (personas kods [..]). 

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

 

 

Domes priekšsēdētājs                                      Dz.ADLERS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

LĒMUMS Nr.238 

 

Par pārstāvja deleģēšanu  

Vēsturiskā mantojuma dzelzceļa konsultatīvajā padomē 

 

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

kabineta 29.04.2014. noteikumu Nr. 217 “Vēsturiskā mantojuma dzelzceļa konsultatīvās 

padomes nolikums” 4.1.apakšpunktu, 

 

Deleģēt darbam Vēsturiskā mantojuma dzelzceļa konsultatīvajā padomē Alūksnes 

novada domes priekšsēdētāju Dzintaru ADLERU. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                      Dz.ADLERS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

LĒMUMS Nr.239 

 

Par Alūksnes novada interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotāciju no 

valsts budžeta līdzekļiem sadales komisijas personālsastāvu 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 9. punktu, Alūksnes 

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

pašvaldības nolikums” 14.1 punktu un Alūksnes novada pašvaldības 23.08.2012. noteikumu 

Nr. 4/2012 “Kārtība, kādā sadala mērķdotāciju interešu izglītības programmu īstenošanai”, kas 

apstiprināti ar Alūksnes novada domes 23.08.2012. lēmumu Nr. 277, 5. punktu,  

 

1. Apstiprināt Alūksnes novada interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotāciju 

no valsts budžeta līdzekļiem sadales komisijas personālsastāvu nākošajam pilnvaru 

termiņam: 

1.1.  Gunta KUPČA, Alūksnes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītāja; 

1.2.  Līga LANGRATE, Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietniece attīstības un 

investīciju piesaistes jautājumos, Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 

priekšsēdētāja; 

1.3.  Artūrs GRĪNBERGS, Alūksnes novada domes deputāts, Sociālās, izglītības un 

kultūras komitejas loceklis; 

1.4.  Baiba LIETAPURE, Alūksnes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes izglītības 

metodiķe skolu metodiskā darba un tālākizglītības jautājumos; 

1.5.  Inga MEIRĀNE, Alūksnes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes izglītības 

metodiķe, interešu izglītības, profesionālās ievirzes izglītības, audzināšanas darba, 

brīvā laika organizācijas jautājumos; 

1.6.  Sanita EGLĪTE, Alūksnes novada pašvaldības Kultūras un sporta nodaļas vadītāja; 

1.7. Inga OZOLIŅA, Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja. 

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

 

 

Domes priekšsēdētājs                                      Dz.ADLERS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

LĒMUMS Nr.240 

 

LĒMUMS IZSKATĪTS SĒDES SLĒGTAJĀ DAĻĀ 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

LĒMUMS Nr.241 

 

Par Alūksnes novada domes deputātes Elitas LAIVAS pilnvaru izbeigšanu pirms 

termiņa 

 

Pamatojoties uz Elitas LAIVAS 07.07.2021. iesniegumu par deputāta pilnvaru nolikšanu 

un Pašvaldības domes deputāta statusa likuma 3. panta pirmās daļas 1. punktu,  

 

Izbeigt pirms termiņa Alūksnes novada domes deputātes Elitas LAIVAS pilnvaras.  

 

 

Domes priekšsēdētājs                                      Dz.ADLERS 

 

 


