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Alūksnē 

2022. gada 28. jūlijā           sēdes protokols Nr. 18, 2. p. 

LĒMUMS Nr.269 

Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Brenci 11”-21, Brencos, 

Malienas pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu 

Izskatot Malienas pagasta pārvaldes 07.06.2022. iesniegumu Nr. MPP/1-5/22/15 “Par 

nekustamo īpašumu atsavināšanas ierosinājumu”, kas saņemts un reģistrēts Alūksnes novada 

pašvaldībā 07.06.2022. ar Nr. ANP/1-42/22/2115, 

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

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

piekto daļu, 8. panta trešo daļu,  

1. Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu “Brenci 11”-21,

Brencos, Malienas pagastā, Alūksnes novadā ar kopējo platību 49,9 m² un ar to saistītām

kopīpašuma 466/13009 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes.

2. Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē.

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

atsavināšanas komisijai.
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LĒMUMS Nr.270 

 

Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

3676 001 0197, īpašumā “Jaunie Lukumieši”, Mārkalnes pagastā, Alūksnes novadā 

atsavināšanu 
 

Izskatot būvju ar kadastra apzīmējumiem 3676 001 0197 001 un 3676 001 0197 002 

īpašnieces 29.06.2022. iesniegumu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3676 001 0197, 

Mārkalnes pagastā, Alūksnes novadā, atsavināšanu, kas saņemts Alūksnes novada pašvaldībā 

29.06.2022. un reģistrēts ar Nr. ANP/1-24/22/593, pamatojoties uz Publiskas personas mantas 

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

1. Reģistrēt īpašumā un sagatavot atsavināšanai nekustamā īpašuma “Jaunie Lukumieši”, 

Mārkalnes pagastā, Alūksnes novadā, īpašuma kadastra Nr. 3676 001 0197, sastāvā 

esošu, apbūvētu Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgu zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 3676 001 0197, uz kuras atrodas fiziskai personai piederošs būvju īpašums 

“Lukumieši 1”, kas sastāv no divām būvēm ar kadastra apzīmējumiem 

3676 001 0197 001 un 3676 001 0197 002. 

2. Piekrist, ka atsavināšanas izdevumus, kas saistīti ar zemes robežu plānu izstrādi, 

īpašumtiesību nostiprināšanu Zemesgrāmatā uz Alūksnes novada pašvaldības vārda, 

novērtēšanu un atsavināšanas procesa veikšanu, sedz zemes vienības atsavināšanas 

ierosinātājs. Pēc zemes vienības atsavināšanas procesa pabeigšanas minētos izdevumus 

ieskaitīt zemes pirkuma līgumā noteiktās cenas samaksā. 

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

ar kadastra apzīmējumu 3676 001 0197“Jaunie Lukumieši”, Mārkalnes pagastā, 

Alūksnes novadā, pārdodot par brīvu cenu uz zemesgabala esošu, Zemesgrāmatā 

ierakstītu būvju īpašniekam. 

4. Uzdot nosacītās cenas noteikšanu un atsavināšanu veikt Īpašumu atsavināšanas 

komisijai. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                Dz.ADLERS 
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LĒMUMS Nr.271 

 

Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Torņa iela 3-26, Alūksnē,  

Alūksnes novadā atsavināšanu 

 

Izskatot dzīvokļa īrnieka 30.06.2022. ierosinājumu par dzīvokļa īpašuma Torņa iela 3-

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

30.06.2022. ar Nr. ANP/1-24/22/597,  

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, 

 

1. Sagatavot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu – dzīvokli 

Torņa ielā 3-26, Alūksnē, Alūksnes novadā ar kopējo platību 42,6 m² un ar to saistītām 

kopīpašuma 426/14868 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas. 
 

2. Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības īpašumu Torņa ielā 3-26, Alūksnē, 

Alūksnes novadā, pārdodot par brīvu cenu dzīvokļa īrniekam.  

 

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

atsavināšanas komisijai. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                Dz.ADLERS 
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LĒMUMS Nr.272 

 

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 pašvaldības 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 2021. gada 17. augustā ir noslēgusi deleģēšanas līgumu 

Nr. ANP/1-45.1/21/302 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 augusta, sadarbība ir bijusi veiksmīga un pašvaldības 

deleģētais pārvaldes uzdevums tiek veikts teicamā kvalitātē. 

Saskaņā ar SIA “MĒRNIECĪBAS DATU CENTRS” iesniegto atskaiti par 2021. gadā 

deleģēto uzdevumu izpildi, kas saņemta pašvaldībā 27.06.2022. un reģistrēta ar Nr. ANP/1-

40/22/2340, 2021. gadā par Alūksnes novada administratīvo teritoriju pašvaldības augstas 

detalizācijas topogrāfiskās informācijas (turpmāk – ADTI) datubāzē reģistrēti 185 topogrāfiskie 

uzmērījumi, 119 inženiertīklu izpildmērījumu plāni, 32 būvju novietnes izpildmērījumu plāni. 

Visa topogrāfiskā informācija no uzmērījumiem pēc to reģistrēšanas tiek ievadīta ADTI 

datubāzē, kas sastāv no 2441 ADTI karšu lapas digitālā vektordatu formātā, 6,67 GB apjomā. 

alu
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ne
.lv



Ņemot vērā ievērojamo ADTI informācijas apjomu un pašvaldības esošos 

personālresursus, secināms, ka, SIA “MĒRNIECĪBAS DATU CENTRS” šo uzdevumu – 

augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzes uzturēšanu – 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 

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

nolikums” 130. punktu, Alūksnes novada pašvaldības 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 
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https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/0308/272_mdc_deleg_liguma_projekts.docx
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/0308/272_mdc_deleg_liguma_pielikums_parskats_MDC.xlsx
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LĒMUMS Nr.273 

 

Par grozījumiem Alūksnes novada domes 30.06.2022. lēmumā Nr. 253 “Par Alūksnes 

novada pašvaldības 2021. gada publiskā pārskata apstiprināšanu” 

 

Lai novērstu kļūdas ar Alūksnes novada domes 30.06.2022. lēmumu Nr. 253 

apstiprinātajā Alūksnes novada pašvaldības 2021. gada publiskajā pārskatā, pamatojoties uz 

likuma “Par valsts budžetu” 12. pantu, veikt šādus grozījumus: 

 

Aizstāt visā Alūksnes novada pašvaldības 2021. gada publiskā pārskata tekstā vārdus 

“Speciālais budžets (ziedojumi un dāvinājumi)” ar vārdiem “Ziedojumi un dāvinājumi” 

attiecīgajā locījumā. 

 

Pielikumā: Alūksnes novada pašvaldības 2021. gada publiskais pārskats (uz 134 lapām). 

 

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 
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https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/0308/ANP_publiskais_parskats_2021_precizets.pdf
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LĒMUMS Nr.274 

 

Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu dzīvoklim Jāņkalna ielā 10-6, Alūksnē, Alūksnes 

novadā 

 

Ņemot vērā, ka ir zuduši Alūksnes novada pašvaldības domes 2014. gada 24. jūlija 

lēmumā Nr. 282 “Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvoklim Jāņkalna ielā 10-6, 

Alūksnē, Alūksnes novadā” norādītie apstākļi sociālā dzīvokļa statusa noteikšanai, un Alūksnes 

novada pašvaldības domes 2022. gada 30. jūnija lēmumu Nr. 244 “Par Alūksnes novada 

pašvaldības nekustamā īpašuma Jāņkalna ielā 10-6, Alūksnē, Alūksnes novadā atsavināšanu”, 

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

“Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 21.5 panta ceturto daļu, 

 

1. Atcelt Alūksnes novada pašvaldības dzīvoklim Jāņkalna ielā 10-6, Alūksnē, Alūksnes 

novadā, sociālā dzīvokļa statusu. 

2. Izdarīt grozījumu Alūksnes novada pašvaldības domes 2015. gada 28. maija lēmumā 

Nr. 194 “Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu”, protokols Nr. 11, 39. punkts, 

svītrojot 1.11. apakšpunktu. 

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu. 

 

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 
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LĒMUMS Nr.275 

 

Par izmaiņām Dzīvokļu komisijas sastāvā 

 

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

Dzīvokļu komisijas priekšsēdētājas Ineses ČIBALAS 12.07.2022. iesniegumu, reģistrēts 

Alūksnes novada pašvaldībā 12.07.2022. ar Nr. ANP/1-47/22/2532,  

 

Atbrīvot no amata Alūksnes novada pašvaldības Dzīvokļu komisijā Inesi ČIBALU, 

nosakot pēdējo amata pienākumu pildīšanas dienu 2022. gada 1. augustu. 

 

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 
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LĒMUMS Nr.276 

 

Par saistošo noteikumu Nr.16/2022  “Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības domes 

2016. gada 24. marta saistošajos noteikumos Nr.6/2016 “Par mājas (istabas) dzīvnieku 

turēšanu Alūksnes novadā”” izdošanu 

 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2006. gada 4. aprīļa noteikumu Nr. 266 “Labturības 

prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās 

izstādēs, kā arī suņa apmācībai”13. punktu, Dzīvnieku aizsardzības likuma 8. panta trešo un 

ceturto daļu, likuma “Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 10. punktu, 

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 16/2022 “Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības 

domes 2016. gada 24. marta saistošajos noteikumos Nr. 6/2016 “Par mājas (istabas) dzīvnieku 

turēšanu Alūksnes novadā”” un to paskaidrojuma rakstu. 

 

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 
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https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/0308/276_sn_groz_majdzivnieku_turesana_precizets.docx
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/0308/276_sn_groz_majdzivnieku_turesana_precizets.docx
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/0308/276_sn_groz_majdzivnieku_turesana_precizets.docx
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LĒMUMS Nr.277 

 

Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 26.05.2022. lēmumā Nr. 136 “Par 

apaļo kokmateriālu atsavināšanu” 

 

 Izskatot Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “SPODRA” 30.06.2022. iesniegumu 

Nr. SPO/1-5/22/100 “Par finansējuma atjaunošanu”, kas 01.07.2022. saņemts Alūksnes novada 

pašvaldībā un reģistrēts ar Nr. ANP/1-42/22/2420,  

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 3. punktu, 21. panta 

pirmās daļas 2., 19. un 23. punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3. panta 

otro daļu, 4. panta otro daļu, 6. panta otro daļu, 8. panta ceturto un piekto daļu, likuma “Par 

pašvaldības budžetiem” 30. pantu, Alūksnes novada pašvaldības domes 27.05.2010. noteikumu 

Nr. 4/2010 “Kārtība, kādā tiek sadalīti atsavināšanas procesā iegūtie līdzekļi par Alūksnes 

novada administratīvajām teritorijām” 1.2. punktu, 

Izdarīt grozījumus Alūksnes novada pašvaldības domes 26.05.2022. lēmumā Nr. 136 

“Par apaļo kokmateriālu atsavināšanu”: 

1. Papildināt ievaddaļu ar atsauci uz Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “SPODRA” 

30.06.2022. iesniegumu Nr. SPO/1-5/22/100 “Par finansējuma atjaunošanu”, kas 

01.07.2022. saņemts Alūksnes novada pašvaldībā un reģistrēts ar Nr. ANP/1-

42/22/2420. 

2. Papildināt tiesisko pamatojumu ar atsauci uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta 

pirmās daļas 3. punktu, 21. panta pirmās daļas 2. un 23. punktu, likuma “Par pašvaldību 

budžetiem” 30. pantu, Alūksnes novada pašvaldības domes 27.05.2010. noteikumu 

Nr. 4/2010 “Kārtība, kādā tiek sadalīti atsavināšanas procesā iegūtie līdzekļi par 

Alūksnes novada administratīvajām teritorijām” 1.2. punktu. 

3. Papildināt ar 3., 4., 5. un 6.punktu šādā redakcijā: 

“3. No kokmateriālu atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem izdalīt Alūksnes 

novada pašvaldības aģentūrai “SPODRA” finansējumu 5 726 EUR (pieci tūkstoši 

septiņi simti divdesmit sešu euro) apmērā apaļo kokmateriālu sagatavošanas izdevumu 

segšanai. 

4. Lēmuma 3.punktā minēto finansējumu attiecināt uz uzskaites dimensiju 062011 - 

Alūksnes novada pašvaldības aģentūrai “SPODRA”. 

5. Lēmuma 3. un 4.punkts stājas spēkā pēc kokmateriālu atsavināšanas procesā iegūto 

līdzekļu ieskaitīšanas Alūksnes novada pašvaldībai. 

6. Alūksnes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Finanšu nodaļai, izpildoties 

5.punktam, nodrošināt iepriekšminēto līdzekļu iekļaušanu Alūksnes novada pašvaldības 

budžetā 2022.gadam.” 

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 
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LĒMUMS Nr.278 

 

Par finansējuma pārkārtošanu Alūksnes novada pašvaldības aģentūrai “SPODRA” 

 

 Izskatot Alūksnes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Īpašumu nodaļas 

11.07.2022. iesniegumu “Par finansējuma pārcelšanu”, kas reģistrēts Alūksnes novada 

pašvaldībā 11.07.2022. ar Nr. ANP/1-47/22/2524, 

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. punktu, 21. panta 

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

 

1. Pārkārtot finansējumu 7 200,00 EUR (septiņi tūkstoši divi simti euro) apmērā Alūksnes 

novada pašvaldības aģentūrai “SPODRA” zāles pļāvēja - raidera iegādei. 

2. Finansējumu nodrošināt, veicot Alūksnes novada pašvaldības budžeta 2022. gadam 

pārkārtojumu uz uzskaites dimensiju 062011 “Alūksnes novada pašvaldības aģentūra 

“SPODRA”” no: 

2.1. 06210 uzskaites dimensijas koda “Daudzdzīvokļu māju pagalmu labiekārtošana - 

projektu konkurss” 5 000 EUR; 

2.2. 063011 uzskaites dimensijas koda “Līdzfinansējums pieslēgumiem maģistrālajam 

ūdensvada un kanalizācijas tīklam” 2 200 EUR. 

3. Alūksnes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Finanšu nodaļai nodrošināt 

iepriekšminēto līdzekļu pārkārtošanu Alūksnes novada pašvaldības budžetā 2022. gadam  

4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu. 

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 
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LĒMUMS Nr.279 

 

Par Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanu un izdevumu apstiprināšanu pašvaldības 

izmitināšanas vietās 

Pamatojoties uz Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma 12. panta 1.3 daļu un ņemot 

vērā Ministru kabineta 2022.gada 8.jūnija noteikumu Nr.339 “Noteikumi par primāri 

sniedzamā atbalsta nodrošināšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem”  5.2., 5.3., 5.2 , 5.2 2., 7. un 

9.punktu,  

pamatojoties uz Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma 8.panta pirmo daļu, 11.pantu, 

12.panta pirmo daļu, likuma “Par pašvaldībām”  21.panta pirmās daļas 14.punkta “a” un “g” 

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

1. No 2022. gada 1. līdz 31. jūlijam nodrošināt izmitināšanas pakalpojuma saturu 

Ukrainas civiliedzīvotājiem pašvaldības izmitināšanas vietās atbilstoši šādām 

izmaksām: 

1.1.1. līdz pirmajām 7 diennaktīm, bet  Ukrainas civiliedzīvotājam ar kustību 

traucējumiem un viņu pavadošajai personai visu izmitināšanas laiku 

(līdz 120 diennaktīm) – atbilstoši Alūksnes novada pašvaldības domes 

apstiprinātai maksai, 

1.1.2. no 8.  līdz 120. diennaktij - 100 EUR (viens simts euro) mēnesī par katru 

līdz trim vienā telpā izmitinātu personu un 50 EUR (piecdesmit euro) 

par katru nākamo. 

2. No 2022. gada 1. augusta primāri sniedzamo atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem – 

izmitināšana – nodrošināt līdz 60 dienām, nodrošinot izmitināšanas pakalpojuma 

saturu Ukrainas civiliedzīvotājiem pašvaldības izmitināšanas vietās – atbilstoši 

Alūksnes novada pašvaldības domes apstiprinātai maksai, bet ne vairāk kā 15 euro 

apmērā par katru izmitināto personu diennaktī. 

3. Atzīt par spēku zaudējušu no 01.07.2022.  Alūksnes novada pašvaldības domes 

26.05.2022. lēmumu Nr.184 “Par Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanas 

nodrošināšanu” (sēde protokols Nr.13, 54.punkts). 

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 

  

alu
ks

ne
.lv



 
 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME 

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 

2022. gada 28. jūlijā              sēdes protokols Nr. 18, 13. p. 

 

LĒMUMS Nr.280 

 

Par autobusa iegādi Liepnas pagasta skolēnu pārvadājumiem 

 

Izskatot Liepnas pagasta pārvaldes 29.06.2022. iesniegumu Nr. LPP/1.5/22/24 “Par 

finansējuma piešķiršanu”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 29.06.2022. ar 

Nr. ANP/1-42/22/2379,  

ņemot vērā Alūksnes novada attīstības programmas 2022.-2027.gadam Investīciju 

plāna, kas apstiprināta ar Alūksnes novada pašvaldības domes 23.12.2021. lēmumu Nr.367, 

2.8.1.punktu,  

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

pirmās daļas 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. Izdalīt finansējumu 50 808 EUR (piecdesmit tūkstoši astoņi simti astoņu euro) apmērā 

Liepnas pagasta pārvaldei jauna autobusa iegādei, tajā skaitā: 

1.1. no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem 14 595 EUR (četrpadsmit tūkstoši 

pieci simti deviņdesmit piecu euro) apmērā, 

1.2. no skolēnu pārvadājumu rezerves fonda līdzekļiem 36 213 EUR (trīsdesmit seši 

tūkstoši divi simti trīspadsmit euro) apmērā. 

2. Finansējumu attiecināt uz 096107 valdības funkciju kodu – Liepnas pagasta skolēnu 

pārvadājumi. 

3. Alūksnes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Finanšu nodaļai nodrošināt 

iepriekš minēto līdzekļu iekļaušanu un pārkārtošanu Alūksnes novada pašvaldības budžetā 

2022. gadam.  

4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu. 

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 
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Lēmums satur ierobežotas pieejamības informāciju 
 

 
 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME 

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 

2022. gada 28. jūlijā              sēdes protokols Nr. 18, 14. p. 

 

LĒMUMS Nr.281 

 

Par grozījumu Alūksnes novada pašvaldības domes 30.05.2022. lēmumā Nr. 187 “Par 

amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada bāriņtiesā” 

 

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

novada pašvaldības domes 26.05.2022. noteikumu Nr. 2/2022 “Par atlīdzību Alūksnes novada 

pašvaldībā” 6.11. punktu,  

 

Ar 2022.gada 1.augustu izdarīt grozījumu Alūksnes novada pašvaldības domes 

30.05.2022. lēmumā Nr. 187 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada bāriņtiesā” 

3. pozīcijas amata vienībai – bāriņtiesas priekšsēdētāja palīgs, amata saimi (apakšsaimi), līmeni 

“7./III” aizstāt ar amata saimi (apakšsaimi), līmeni “7./II”. 

 

Pielikums 

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 
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LĒMUMS Nr.282 

 

Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādē “Sprīdītis” 

 

Ņemot vērā Maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodiku un izcenojumu 

apstiprināšanas kārtību, kas apstiprināta ar Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektora 

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

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

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

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

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

prasības pievienotās vērtības nodokļa maksāšanai un administrēšanai” 30. punktu, 

1. Apstiprināt ēdināšanas pakalpojuma maksu Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādē 

“Sprīdītis” (turpmāk – Iestāde): 

Nr.p.k. Ēdienreize Ēdināšanas pakalpojuma maksa PVN 

Pastāvīgā 

daļa (ēdiena 

sagatavošanas 

izmaksas) 

Mainīgā 

daļa 

(produktu 

izmaksas) 

Kopā 

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

1.1.1. Brokastis 0,57 0,28 0,85 Nepiemēro 

1.1.2. Pusdienas 0,57 0,59 1,16 Nepiemēro 

1.1.3. Launags 0,57 0,21 0,78 Nepiemēro 

 Kopā 1,71 1,08 2,79  

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

1.2.1. Brokastis 0,57 0,34 0,91 Nepiemēro 

1.2.2. Pusdienas 0,57 0,79 1,36 Nepiemēro 

1.2.3. Launags 0,57 0,25 0,82 Nepiemēro 

 Kopā 1,71 1,38 3,09  

1.3. izglītojamajiem, par kuriem Iestādē ir iesniegts ārsta atzinums par speciālā uztura 

nepieciešamību, tajā skaitā pa ēdienreizēm: 

1.3.1. Brokastis 0,57 0,33 0,90 Nepiemēro 

1.3.2. Pusdienas 0,57 0,76 1,33 Nepiemēro 

1.3.3. Launags 0,57 0,25 0,82 Nepiemēro 

 Kopā 1,71 1,34 3,05  

1.4. darbiniekiem, tajā skaitā pa ēdienreizēm: 

1.4.1. Brokastis 0,57 0,37 0,94 Nepiemēro 

1.4.2. Pusdienas 0,57 0,80 1,37 Nepiemēro 

1.4.3. Launags 0,57 0,27 0,84 Nepiemēro 

alu
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 Kopā  1,71 1,44 3,15  

 

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

Alūksnes novada pašvaldība. 

3. Lēmuma 1.1., 1.2. un 1.3. punktā noteiktajai ēdināšanas pakalpojuma maksai piemērojami 

Alūksnes novada pašvaldības domes saistošajos noteikumos par ēdināšanas pakalpojuma 

maksas atvieglojumiem Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēs noteiktie 

atvieglojumi. 

4. Atzīt par spēku zaudējušu Alūksnes novada pašvaldības domes 26.11.2020. lēmumu 

Nr. 306 “Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādē 

“Sprīdītis”” (sēdes protokols Nr. 18, 19.punkts). 

5. Lēmums stājās spēkā 2022. gada 1. augustā. 

 

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 
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LĒMUMS Nr.283 

 

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 2022. gada 1. septembra, 

 

1. Piešķirt papildu finansējumu 33 541,00 EUR (trīsdesmit trīs tūkstoši pieci simti 

četrdesmit viena 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 

2022. gadam, saskaņā ar pielikumu. 

2. Finansējumu nodrošināt, veicot Alūksnes novada pašvaldības budžeta 2022. gadam 

grozījumus, pārkārtojot finansējumu 33 541,00 EUR (trīsdesmit trīs tūkstoši pieci 

simti četrdesmit viena euro) apmērā no 01721 uzskaites dimensijas – Alūksnes novada 

pašvaldības parāda maksājumi (apkalpošana, procentu maksājumi, pamatsummu 

atmaksa). 

3. Alūksnes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Finanšu nodaļai nodrošināt 

iepriekšminēto līdzekļu pārkārtošanu Alūksnes novada pašvaldības budžetā 

2022. gadam. 

4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu. 

 

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 
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Lēmums satur ierobežotas pieejamības informāciju 
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LĒMUMS Nr.284 

 

Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 30.05.2022. lēmumā Nr.217 “Par 

amata vietām un atlīdzību Bejas pamatskolā” 

  

Pamatojoties uz likuma par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Ministru 

kabineta 2022.gada 26.aprīļa noteikumiem Nr. 262 “Valsts un pašvaldību institūciju amatu 

katalogs, amatu klasifikācijas un amatu apraksta izstrādāšanas kārtība” un Alūksnes novada 

pašvaldības domes 26.05.2022. noteikumu Nr.2/2022 “Par atlīdzību Alūksnes novada 

pašvaldībā” 6.10. un 6.11.punktu, 

Ar 2022.gada 1.septembri izdarīt grozījumus Alūksnes novada pašvaldības domes 

30.05.2022. lēmumā Nr.217 “Par amata vietām un atlīdzību Bejas pamatskolā” (turpmāk – 

lēmums): 

1. Lēmuma pielikuma 1.pozīcijas – virtuves vadītājs, amata nosaukumu “virtuves 

vadītājs” aizstāt ar amata nosaukumu “šefpavārs”, profesijas klasifikatora kodu 

“5151 05” aizstāt ar profesijas klasifikatora kodu “3434 01”. 

2. Izslēgt lēmuma pielikuma 2.pozīciju – pavārs. 
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LĒMUMS Nr.285 

 

Par žalūziju iegādi Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijai 

 

Izskatot Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 20.07.2022. iesniegumu Nr. AVG/1-

14/22/54, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 20.07.2022. ar Nr. ANP/1-42/22/2630,  

ņemot vērā Alūksnes novada pašvaldības Attīstības programmas 2022.-2027.gadam, 

kas apstiprināta ar Alūksnes novada domes 23.12.2021. lēmumu Nr.367, Investīciju plāna 

2.1.1.punktu, 

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

pirmās daļas 4.punktu, 21.panta pirmās daļas 23.punktu, 

 

1. Atbalstīt žalūziju iegādi Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 7.-9.klašu korpusa 

ēkai. 

2. Uzdot Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā 

veikt iepirkumu. 

3. Pēc iepirkuma rezultāta izziņošanas Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijai informēt 

Alūksnes novada pašvaldības domi par nepieciešamā finansējuma apmēru. 
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LĒMUMS Nr.286 

 

Par atbalstāmajām jomām speciālistu piesaistei un nepieciešamajiem speciālistiem 

 

 Pamatojoties uz Alūksnes novada pašvaldības domes 28.01.2016. saistošo noteikumu 

Nr.4/2016 “Par pašvaldības stipendiju piešķiršanu speciālistu piesaistei Alūksnes novadā” 

2. punktu, likuma “Par pašvaldībām” 12. pantu un 21. panta pirmās daļas ievaddaļu, 

ņemot vērā sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Alūksnes slimnīca” 29.06.2022. 

iesniegumu Nr. 1-6/127 “Par speciālistu piesaisti”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 

ar Nr. ANP/1-42/22/2376, Stipendiju piešķiršanas komisijas 29.06.2022. lēmumu un Sociālās, 

izglītības un kultūras komitejas 18.07.2022. lēmumu, 

 

1. Noteikt par atbalstāmajām jomām speciālistu piesaistei Alūksnes novadā 2022. gadā 

medicīnu, ar nepieciešamajiem speciālistiem: 

1.1.anesteziologs – 1 speciālists; 

1.2.internists/pulmonologs – 1 speciālists; 

1.3.radiologs – 1 speciālists. 

 

2. Atzīt par spēku zaudējušu Alūksnes novada pašvaldības domes 2016. gada 28. aprīļa 

lēmumu Nr. 145 “Par Alūksnes novada pašvaldības stipendijām”. 
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LĒMUMS Nr.287 

 

Par saistošo noteikumu Nr.17/2022 “Par pašvaldības stipendiju piešķiršanu speciālistu 

piesaistei Alūksnes novadā” izdošanu 

 

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

 

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.17/2022 “Par pašvaldības stipendiju piešķiršanu 

speciālistu piesaistei Alūksnes novadā” un to paskaidrojuma rakstu.  
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LĒMUMS Nr.288 

 

Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem 

tehniskās dokumentācijas izstrādes un elektroapgādes pieslēguma izbūves  

līdzfinansējumam 

 

 Izskatot Veclaicenes un Ziemera pagastu apvienības pārvaldes 18.07.2022. iesniegumu 

Nr. VZPAP/1-5/22/54 “Par papildus finansējuma piešķiršanu”, kas reģistrēts Alūksnes novada 

pašvaldībā 18.07.2022. ar Nr. ANP/1-42/22/2599, 

 ar mērķi sasniegt Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Kohēzijas fonda darbības 

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

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

slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija Natura 2000 teritorijās” un 5.4.3. 

specifiskā atbalsta mērķa “Pasākumi biotopu un sugu aizsardzības labvēlīga statusa 

atjaunošanai” 5.4.3.2. pasākuma “Kompleksu apsaimniekošanas pasākumu īstenošana Natura 

2000 teritorijās” projekta Nr.5.4.3.2./A/001 “Epidemioloģiski droša tūrisma un dabas izziņas 

infrastruktūras tīkla izveide aizsargājamo ainavu apvidū “Veclaicene” biotopu un sugu 

dzīvotņu labvēlīga aizsardzības stāvokļa sasniegšanai” rezultātu, 

ņemot vērā Alūksnes novada pašvaldības Attīstības programmas 2022.-2027.gadam, 

kas apstiprināta ar Alūksnes novada domes 23.12.2021. lēmumu Nr.367, Investīciju plāna 

1.4.4.punktu, 

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

pirmās daļas 2.punktu, 21. panta pirmās daļas 2. un 23. punktu, likuma “Par pašvaldību 

budžetiem” 30.pantu, Alūksnes novada pašvaldības 27.05.2010. noteikumu Nr.4/2010 

“Kārtība, kādā tiek sadalīti atsavināšanas procesā iegūtie līdzekļi par Alūksnes novada 

administratīvajām teritorijām” 1.2.punktu, 

 

1. Izdalīt no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem līdzfinansējumu 4 313,00 EUR 

(četri tūkstoši trīs simti trīspadsmit euro) apmērā tehniskās dokumentācijas izstrādei un 

elektroapgādes pieslēguma izbūvei velosipēdu un SUP dēļu novietnei pie Ievas ezera. 

2. Finansējumu attiecināt uz 061181 uzskaites dimensijas kodu - Aizsargājamās ainavu 

apvidus “Veclaicene” uzturēšana. 

3. Alūksnes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Finanšu nodaļai nodrošināt 

iepriekš minēto līdzekļu iekļaušanu Alūksnes novada pašvaldības budžetā 2022.gadam.  

4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu. 
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Lēmums satur ierobežotas pieejamības informāciju 
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LĒMUMS Nr.289 

 

Par Kalncempju pagasta pārvaldes vadītāju 

 

Pamatojoties uz Kalncempju pagasta pārvaldes vadītājas Ivetas BALTĀS-VANAGAS 

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

97. pantu, 

Atbrīvot Ivetu BALTO-VANAGU (personas kods [..]) no Kalncempju pagasta 

pārvaldes vadītāja amata ar 2022. gada 31. jūliju, (I.BALTĀ-VANAGA turpina darba tiesiskās 

attiecības Alūksnes novada pašvaldības Plānošanas un attīstības nodaļas projektu vadītāja 

amatā uz savstarpējas vienošanās pamata ar 2022. gada 1. augustu). 
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LĒMUMS Nr.290 

 

Par Investīciju plāna 2022.-2027. gadam aktualizēšanu 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1. punktu, Teritorijas 

attīstības plānošanas likuma 22. panta trešo daļu un Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu 

Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 73. punktu, 

Aktualizēt Alūksnes novada attīstības programmas 2022.-2027. gadam Investīciju 

plānu 2022.-2027. gadam, izdarot šādus grozījumus: 

1. papildināt ar 7 jaunām projektu idejām Nr. 1.24.4.; 1.24.5.; 1.24.6.; 3.7.6.; 3.10.13.; 

3.10.14.; 3.18.10.; 

2. izteikt jaunā redakcijā projektu ideju ierakstus Nr. 3.20.1. un Nr. 3.21.1.; 

3. vārdus “Veclaicenes pagasta pārvalde” un vārdus “Ziemera pagasta pārvalde” aizstāt ar 

vārdiem “Veclaicenes un Ziemera pagastu apvienības pārvalde”; 

4. vārdus “Kultūras un sporta nodaļa” aizstāt ar vārdiem “Alūksnes novada Kultūras 

centrs”. 

 

Pielikumā: Alūksnes novada attīstības programmas 2022.-2027. gadam Investīciju plāna 2022.-

2027. gadam projekta ideju Nr. 1.24.4.; 1.24.5.; 1.24.6.; 3.7.6.; 3.10.13.; 3.10.14.; 3.18.10.; 

3.20.1; 3.21.1. ieraksti uz 3 (trīs) lapām. 
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LĒMUMS Nr.291 

 

Par saistošo noteikumu Nr.8/2022 “Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības domes 

2015.gada 27.augusta saistošajos noteikumos Nr. 14/2015 “Alūksnes novada teritorijas 

plānojums 2015.-2027.gadam, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un 

grafiskā daļa”” atcelšanu un Alūksnes novada teritorijas plānojuma 2015.-2027.gadam 

grozījumu pilnveidošanu 

 

Ar Alūksnes novada pašvaldības domes 2022.gada 5.aprīļa lēmumu Nr.109 “Par 

saistošo noteikumu Nr.8/2022 “Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības domes 2015.gada 

27.augusta saistošajos noteikumos Nr.14/2015 “Alūksnes novada teritorijas plānojums 2015.-

2027.gadam, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa“” izdošanu” 

(turpmāk – Lēmums) tika apstiprināta Alūksnes novada teritorijas plānojuma 2015.-

2027.gadam, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu un grafiskās daļas (turpmāk – 

Teritorijas plānojums) grozījumu 2.0 redakcija. Teritorijas plānojuma grozījumu ieviešana nav 

uzsākta. Atkārtoti izvērtējot Teritorijas plānojuma grozījumus, konstatēts: 

2.0 redakcijā veiktie labojumi nav uzskatāmi par redakcionāliem labojumiem, bet gan 

iekļaujami kā jauni teritorijas izmantošanas nosacījumi, jo skar vai varētu skart privātpersonu 

tiesiskās intereses un aprobežo nekustamā īpašuma izmantošanu, un bija nepieciešama to 

publiskā apspriešana; 

tiek dublētas atsevišķas citos spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās prasības; 

noteiktas tādas prasības (alternatīvā elektroapgāde, prasības azartspēļu objektu 

izvietošanai), kurām nav dots deleģējums augstāka līmeņa normatīvajos aktos.  

Ņemot vērā iepriekš minēto, pieņemams lēmums par Alūksnes novada pašvaldības 

domes 2022.gada 5.aprīļa saistošo noteikumu Nr. 8/2022 “Grozījumi Alūksnes novada 

pašvaldības domes 2015.gada 27.augusta saistošajos noteikumos Nr. 14/2015 “Alūksnes 

novada teritorijas plānojums 2015.-2027.gadam, Teritorijas izmantošanas un apbūves 

noteikumi un grafiskā daļa”” atcelšanu un esošās Teritorijas plānojuma 2.0 redakcijas 

pilnveidošanu. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas ievaddaļu, 41.panta 

pirmās daļas 1.punktu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta pirmo un trešo daļu, 

Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību 

teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 88.2.apakšpunktu, 

1. Atcelt Alūksnes novada pašvaldības domes 2022.gada 5.aprīļa lēmumu Nr. 109 “Par 

saistošo noteikumu Nr. 8/2022 “Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības domes 

2015.gada 27.augusta saistošajos noteikumos Nr. 14/2015 “Alūksnes novada teritorijas 

plānojums 2015.-2027.gadam, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un 

grafiskā daļa”” izdošanu”. 

2. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.18/2022 “Par Alūksnes novada pašvaldības domes 

2022.gada 5.aprīļa saistošo noteikumu Nr. 8/2022 “Grozījumi Alūksnes novada 
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pašvaldības domes 2015.gada 27.augusta saistošajos noteikumos Nr. 14/2015 

“Alūksnes novada teritorijas plānojums 2015.-2027.gadam, Teritorijas izmantošanas un 

apbūves noteikumi un grafiskā daļa”” atcelšanu” (pielikumā). 

3. Veikt Alūksnes novada teritorijas plānojuma 2015.-2027. gadam grozījumu 2.0 

redakcijas pilnveidošanu. 

4. Lēmumu piecu darba dienu laikā pēc tā stāšanās ievietot Teritorijas attīstības plānošanas 

informācijas sistēmā, pašvaldības tīmekļa vietnē www.aluksne.lv un divu nedēļu laikā 

pēc tā pieņemšanas publicēt oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, pašvaldības 

informatīvajā izdevumā “Alūksnes Novada Vēstis” un pašvaldības tīmekļa vietnē 

www.aluksne.lv . 
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LĒMUMS Nr.292 

 

Par aizņēmumu ERAF projekta “Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība 

Alūksnes novadā” īstenošanai 

 

 Ņemot vērā 21.07.2022. noslēgto vienošanos starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru 

un Alūksnes novada pašvaldību par Eiropas Savienības Eiropas Reģionālās attīstības fonda 

projekta “Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstību Alūksnes novadā” 

(Nr.5.6.2.0/21/I/010) īstenošanu, Alūksnes novada pašvaldības Attīstības programmas 2022.-

2027.gadam, kas apstiprināta ar Alūksnes novada domes 23.12.2021. lēmumu Nr.367, 

Investīciju plāna 1.2.1.punktu, 

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

pirmās daļas 1., 2. un 10.punktu, 21. panta pirmās daļas 2., 23. un 27.punktu, likuma “Par 

pašvaldību budžetiem” 22., 24. un 30. pantu, likuma “Par valsts budžetu 2022.gadam” 10.panta  

otrās daļas 1.punktu, Ministru kabineta 2019. gada 10.decembra noteikumu Nr. 590 

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

 

1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļauju 

Alūksnes novada pašvaldībai ņemt aizņēmumu Valsts kasē līdz 2 003 673 EUR (divi 

miljoni trīs tūkstoši seši simti septiņdesmit trīs euro) apmēram ar Valsts kases aktuālo 

procentu likmi ERAF projekta “Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstību 

Alūksnes novadā” īstenošanai. 

2. Aizņēmumu ņemt ar atmaksas termiņu 30 (trīsdesmit) gadi. Pamatsummu atmaksu sākt 

pēc viena pilna kalendāra gada. 

3. Aizņēmumu garantēt ar Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem. 

4. Aizņēmumu izņemt, sākot ar 2022.gadu. 

5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu. 

 

Pielikumā: Paredzamā aizņēmuma atmaksas plānotais grafiks uz 8 lapām. 
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2022. gada 28. jūlijā              sēdes protokols Nr. 18, 27. p. 

LĒMUMS Nr.293 

Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem un finansējuma 

pārkārtošanu ERAF projekta “Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība 

Alūksnes novadā” īstenošanai 

 

Saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības un Centrālās finanšu līgumu aģentūras 

21.07.2022. vienošanos par Eiropas Savienības Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta 

Nr.5.6.2.0/21/I/010 “Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Alūksnes novadā” 

īstenošanu, 

ņemot vērā Alūksnes novada pašvaldības Attīstības programmas 2022.-2027.gadam, 

kas apstiprināta ar Alūksnes novada domes 23.12.2021. lēmumu Nr.367, Investīciju plāna 

1.2.1.punktu, 

ar mērķi nodrošināt projekta priekšfinansēšanu un līdzfinansēšanu, 

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

pirmās daļas 1. un 10.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 finansējumu 183 814,00 EUR (viens simts astoņdesmit trīs tūkstoši astoņi 

simti četrpadsmit euro) apmērā par Eiropas Savienības Eiropas Reģionālās attīstības 

fonda projekta Nr.5.6.2.0/21/I/010 “Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras 

attīstība Alūksnes novadā” īstenošanai, tajā skaitā: 

1.1. 71 048 EUR (septiņdesmit viens tūkstotis četrdesmit astoņi euro) izdalot no 

atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem, 

1.2. 112 766 EUR (viens simts divpadsmit tūkstoši septiņi simti sešdesmit seši euro) 

pārkārtojot Alūksnes novada pašvaldības apstiprināto budžetu 2022.gadam: 

1.2.1. 100 000 EUR (viens simts tūkstoši euro) no 01721 uzskaites dimensijas  - 

Alūksnes novada pašvaldības parāda maksājumi (apkalpošana, procentu 

maksājumi, pamatsummu atmaksa), 

1.2.2. 12 766 EUR (divpadsmit tūkstoši septiņi simti sešdesmit seši euro) no 

049005 uzskaites dimensijas - Projektu sagatavošanas un ieviešanas 

pasākumi. 

2. Lēmuma 1.punktā minēto finansējumu uzskaitīt 062154 uzskaites dimensijā - ERAF 

projekts "Uzņēmējdarbības infrastruktūras attīstība Alūksnes novadā" 

(Nr.5.6.2.0/21/I/010, SAM 5.6.2 un 13.1.3.). 

3. Alūksnes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Finanšu nodaļai nodrošināt 

iepriekšminēto līdzekļu iekļaušanu un pārkārtošanu Alūksnes novada pašvaldības 

budžetā 2022.gadam. 

4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu. 

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 
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LĒMUMS Nr.294 

 

Par SIA “RŪPE” pamatkapitāla palielināšanu projekta “Uzņēmējdarbībai nozīmīgas 

infrastruktūras attīstība Alūksnes novadā” Nr.5.6.2.0/21/I/010 īstenošanai 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu, 15. panta 

pirmās daļas 1.punktu, 21.panta pirmās daļas 2.punktu, Publiskas personas kapitāla daļu un 

kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 63.panta pirmās daļas 1.punktu, likuma “Par pašvaldību 

budžetiem” 24. un 30.pantu, Alūksnes novada attīstības programmas 2022.-2027. gadam 

Rīcības plāna Rīcības virzienu 1.1. un uzdevumu 1.5., Investīcija plāna 2022.-2027.gadam 

1.2.1. punktu, 

saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības un Centrālās finanšu un līgumu aģentūru 

21.07.2022. vienošanos par Eiropas Savienības fonda projekta Nr.5.6.2.0/21/I/010 

“Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Alūksnes novadā” īstenošanu, un 

Alūksnes novada pašvaldības un SIA “RŪPE” 29.04.2022. noslēgto pārjaunojuma līgumu 

Nr. ANP/1-45.1/22/170, ar kuru SIA “RŪPE” pievienojusies projektam kā sadarbības partneris, 

Palielināt SIA “RŪPE”, reģistrācijas numurs 53203000201, pamatkapitālu 

ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu infrastruktūras attīstīšanai projekta 

“Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Alūksnes novadā” Nr.5.6.2.0/21/I/010 

ietvaros: 

1.  ieguldot 761 838,66 EUR (septiņi simti sešdesmit viens tūkstotis astoņi simti trīsdesmit 

astoņi euro 66 centi), tajā skaitā: 

1.1. 625 997,78 EUR (seši simti divdesmit pieci tūkstoši deviņi simti deviņdesmit 

septiņi euro 78 centi) no projekta ERAF finansējuma pieejamā avansa; 

1.2. 135 840,88 EUR (viens simts trīsdesmit pieci tūkstoši astoņi simti četrdesmit 

euro 88 centi) no Valsts kases aizdevuma finansējuma pēc Finanšu ministrijas 

Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomes 

atļaujas saņemšanas un aizdevuma līguma parakstīšanas; 

2. ieguldot atlikušo projekta ERAF attiecināmo izmaksu finansējuma summu indikatīvi 

69 555,31 EUR (sešdesmit deviņi tūkstoši pieci simti piecdesmit pieci euro 31 centu) no 

Valsts kases aizdevuma finansējuma pēc Finanšu ministrijas Pašvaldību aizņēmumu un 

galvojumu kontroles un pārraudzības padomes atļaujas saņemšanas un aizdevuma līguma 

parakstīšanas, ko precizēt pēc sadarbības līgumā minēto būvprojektu realizācijas un 

izmaksu fiksēšanas atbilstoši izpilduzmērījumiem, par to pieņemot atsevišķu lēmumu.   
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LĒMUMS Nr.295 

 

Par SIA “ALŪKSNES ENERĢIJA” pamatkapitāla palielināšanu projekta 

“Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Alūksnes novadā” 

Nr.5.6.2.0/21/I/010 īstenošanai 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu, 15. panta 

pirmās daļas 1.punktu, 21.panta pirmās daļas 2.punktu, Publiskas personas kapitāla daļu un 

kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 63.panta pirmās daļas 1.punktu, likuma “Par pašvaldību 

budžetiem” 24. un 30.pantu, Alūksnes novada attīstības programmas 2022.-2027. gadam 

Rīcības plāna Rīcības virzienu 1.1. un uzdevumu 1.5., Investīcija plāna 2022.-2027.gadam 

1.2.1. punktu, 

saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības un Centrālās finanšu un līgumu aģentūru 

21.07.2022. vienošanos par Eiropas Savienības fonda projekta Nr.5.6.2.0/21/I/010 

“Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Alūksnes novadā” īstenošanu, un 

Alūksnes novada pašvaldības un SIA “ALŪKSNES ENERĢIJA” 29.04.2022. noslēgto 

pārjaunojuma līgumu Nr. ANP/1-45.1/22/169, ar kuru SIA “ALŪKSNES ENERĢIJA” 

pievienojusies projektam kā sadarbības partneris, 

Palielināt SIA “ALŪKSNES ENERĢIJA”, reģistrācijas numurs 43203003117, 

pamatkapitālu centralizētās siltumapgādes sabiedrisko pakalpojumu infrastruktūras attīstīšanai 

projekta “Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Alūksnes novadā” 

Nr.5.6.2.0/21/I/010 ietvaros: 

1. ieguldot 61 154,14 EUR (sešdesmit viens tūkstotis viens simts piecdesmit četri euro un 14 

centi) tajā skaitā: 

1.1. 50 249,95 EUR (piecdesmit tūkstoši divi simti četrdesmit deviņi euro 95 centi) no 

projekta ERAF finansējuma pieejamā avansa; 

1.2. 10 904,19 EUR (desmit tūkstoši deviņi simti četri euro 19 centi) no Valsts kases 

aizdevuma finansējuma pēc Finanšu ministrijas Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu 

kontroles un pārraudzības padomes atļaujas saņemšanas un aizdevuma līguma 

parakstīšanas; 

2. ieguldot atlikušo projekta ERAF attiecināmo izmaksu finansējuma summu indikatīvi 

5 583,32 EUR (pieci tūkstoši pieci simti astoņdesmit trīs euro 32 centi) no Valsts kases 

aizdevuma finansējuma pēc Finanšu ministrijas Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu 

kontroles un pārraudzības padomes atļaujas saņemšanas un aizdevuma līguma 

parakstīšanas, ko precizēt pēc sadarbības līgumā minēto būvprojektu realizācijas un 

izmaksu fiksēšanas atbilstoši izpilduzmērījumiem, par to pieņemot atsevišķu lēmumu.   
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LĒMUMS Nr.296 

 

Par valsts vietējo autoceļu un to posmu pārņemšanu Alūksnes novada pašvaldības 

īpašumā 

 

Izskatot Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Valsts ceļi” 28.06.2022. 

vēstuli Nr. 4.8/10324 “Par Alūksnes novada domes lēmumu”, kas saņemta un reģistrēta 

Alūksnes novada pašvaldībā 28.06.2022. ar Nr. ANP/1-35/22/2364, 

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

21. panta pirmās daļas 17. punktu, Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta 

pirmo daļu, Alūksnes novada domes 2022. gada 5. aprīļa lēmuma Nr. 110 “Par valsts vietējo 

autoceļu un to posmu pārņemšanu Alūksnes novada pašvaldības īpašumā” 4. un 5. punktu, 

Pārņemt bez atlīdzības Alūksnes novada pašvaldības īpašumā valstij piederošos 

nekustamos īpašumus šādā sastāvā: 

1. nekustamo īpašumu “V393” (kadastra Nr. 36440030199) – zemes vienību 6,3 ha 

platībā (kadastra apzīmējums 36440030199) un uz tās izbūvēto komplekso 

inženierbūvi “Autoceļš V393 km 0,000-3,375” (kadastra apzīmējums 

36440030199001) posmu  0,000 km – 3,375  km, Annas pagastā, Alūksnes novadā. 

2. nekustamo īpašumu “V394” (kadastra Nr. 36800020151) – zemes vienību 6,69 ha 

platībā (kadastru apzīmējumi 36800020151), zemes vienību (kadastra apzīmējums 

36800070378) 6,01 ha platībā un uz tām izbūvēto komplekso inženierbūvi – “Autoceļš 

V394 km 0,000-6,693” (kadastra apzīmējums 36800020151001) posmu  0,000 km – 

6,693 km, Pededzes pagastā, Alūksnes novadā.  
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LĒMUMS Nr.297 

 

Par valsts vietējo autoceļu un to posmu  

pārņemšanu Alūksnes novada pašvaldības īpašumā 

 

Izskatot Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Valsts ceļi” 13.07.2022. 

vēstuli Nr. 4.8/11229 “Par Alūksnes novada domes lēmumu”, kas saņemta un reģistrēta 

Alūksnes novada pašvaldībā 14.07.2022. ar Nr. ANP/1-35/22/2566 un 18.07.2022. vēstuli 

Nr. 4.8/11431 “Par Alūksnes novada domes lēmumu”, kas saņemta un reģistrēta Alūksnes 

novada pašvaldībā 18.07.2022. ar Nr. ANP/1-35/22/2606, 

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta 

pirmās daļas 17.punktu, Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta pirmo daļu, 

Alūksnes novada pašvaldības domes 2022. gada 5.maija lēmuma Nr.110 “Par valsts vietējo 

autoceļu un to posmu pārņemšanu Alūksnes novada pašvaldības īpašumā” 1. un 3.punktu, 

Pārņemt bez atlīdzības Alūksnes novada pašvaldības īpašumā valstij piederošos 

nekustamos īpašumus šādā sastāvā: 

1. Nekustamo īpašumu “V374” (kadastra Nr. 36520010113) – zemes vienību 7,23 ha 

platībā (kadastru apzīmējums 36520010113) un zemes vienību  8,69 ha platībā 

(kadastra apzīmējums 36520040158) un uz tām izbūvēto komplekso inženierbūvi – 

“Autoceļš V374 km 0,000-8,211” (kadastra apzīmējums 36520010113001) – valsts 

vietējā autoceļa “Mežslokas-Čonkas-Dūre” posmu km  0,000  – 8,211, Ilzenes pagastā, 

Alūksnes novadā.  

2. Nekustamo īpašumu “V385”, Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā (kadastra 

Nr. 36880050224) – zemes vienību 3,7 ha platībā (kadastru apzīmējums 

36880050224), nekustamo īpašumu “V385”, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā 

(kadastra Nr. 36960010096) - zemes vienību 10,2 ha platībā (kadastra apzīmējums 

36960010096) un uz tām izbūvēto komplekso inženierbūvi – “Autoceļš V385 km 

0,000-7,270” (kadastra apzīmējums 36880050224001) – valsts vietējo autoceļu 

“Kaktiņi-Sauleskalns” km 0,000  – 7,270. 
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LĒMUMS Nr.298 

 

Par saistošo noteikumu Nr.19/2022 

“Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 2022. gada 1. februāra 

saistošajos noteikumos Nr. 4/2022 “Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 

2022. gadam”” izdošanu 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu, 21. panta pirmās 

daļas 2. punktu un 46.panta pirmo daļu, likuma “Par pašvaldību budžetiem” 16. un 17. pantu, 

 

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.19/2022 “Par grozījumiem Alūksnes novada 

pašvaldības domes 2022. gada 1. februāra saistošajos noteikumos Nr. 4/2022 “Par Alūksnes 

novada pašvaldības budžetu 2022.gadam”” un to paskaidrojuma rakstu. 

 

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 
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LĒMUMS Nr.299 

 

Par finansējuma pārkārtošanu Ilzenes pagasta pārvaldei 

 

 Izskatot Ilzenes pagasta pārvaldes  21.07.2022. iesniegumu Nr. IPP/1-5/22/43 “Par 

līdzekļu piešķiršanu”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 21.07.2022. ar Nr. ANP/1-

42/22/2662, 

ņemot vērā Alūksnes novada pašvaldības Attīstības programmas 2022.-2027.gadam, 

kas apstiprināta ar Alūksnes novada domes 23.12.2021. lēmumu Nr.367, Investīcijas plāna 

1.12.2.punktu, 

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 21. panta 

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

 

1. Pārkārtot finansējumu 2 877,00 EUR (divi tūkstoši astoņi simti septiņdesmit septiņu 

euro) apmērā Ilzenes pagasta pārvaldei asfaltbetona seguma ieklāšanai pašvaldības 

autoceļa “Jaunzemi – Zvirgzdiņi” posmam 80m2 platībā. 

2. Finansējumu nodrošināt, veicot Alūksnes novada pašvaldības budžeta 2022. gadam 

pārkārtojumu uz uzskaites dimensiju 045120 “Ilzenes pagasta ceļu uzturēšana” no 

063011 uzskaites dimensijas “Līdzfinansējums pieslēgumiem maģistrālajam ūdensvada 

un kanalizācijas tīklam”. 

3. Alūksnes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Finanšu nodaļai nodrošināt 

iepriekšminēto līdzekļu pārkārtošanu Alūksnes novada pašvaldības budžetā 

2022.gadam.  

4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu. 
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Lēmums satur ierobežotas pieejamības informāciju 
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2022. gada 28. jūlijā              sēdes protokols Nr. 18, 34. p. 

 

LĒMUMS Nr.300 

 

Par Pededzes pamatskolas direktoru 

 

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

novada pašvaldības domes 2022. gada 5. aprīļa lēmuma Nr. 106 “Par Alūksnes novada 

pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu institucionālo sistēmu” 5. punktu un 6. punktu, 

Atbrīvot Selgu Bīberi (personas kods [..]) no Pededzes pamatskolas direktora amata ar 

2022. gada 30. augustu (pēdējā darba diena). 

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 
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LĒMUMS Nr.301 

 

Par pārvaldīšanas tiesību nodošanu  

 

Izskatot dzīvojamās mājas Vītolu ielā 4, Alūksnē, Alūksnes novadā dzīvokļu īpašnieku 

pilnvarotās personas [..] 21.07.2022. iesniegumu par pārvaldīšanas tiesību nodošanu, kas 

saņemts un reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 21.07.2022. ar Nr. ANP/1-24/22/663,  

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

“Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51. panta trešo, piekto un sesto daļu, 

Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 12. panta pirmo daļu, 

 

1. Nodot vienstāvu dzīvojamo ēku ar diviem dzīvokļu īpašumiem (kadastra apzīmējums 

3601 034 5746 001) un palīgēkas (kadastra apzīmējums 3601 034 5746 002), turpmāk 

– dzīvojamā māja, Vītolu ielā 4, Alūksnē, Alūksnes novadā, pārvaldīšanas tiesības ar 

dzīvokļu īpašumu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai – [..]. 

2. Uzdot sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “ALŪKSNES NAMI”, reģistrācijas numurs 

40003410625, ne vēlāk kā līdz 20.08.2022. organizēt un nodot ar nodošanas - 

pieņemšanas aktu šī lēmuma 1.punktā minēto dzīvojamo māju ar dzīvokļu īpašumu 

īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai.  
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LĒMUMS Nr.302 

 

Par pirmpirkuma tiesībām 

 

Izskatot SIA “WHL”, reģistrācijas numurs 40203326806 pilnvarotās personas zvērinātā 

advokāta Krišjāņa Krasovska 26.07.2022. iesniegumu par nekustamā īpašuma zemes gabala 

35383 m2 platībā Alsviķu ielā 2, Alūksnē, Alūksnes novadā, kadastra numurs 3601 002 0801 

(turpmāk nekustamais īpašums) pirmpirkuma tiesību izskatīšanu, kas saņemts un reģistrēts 

Alūksnes novada pašvaldībā 26.07.2022. ar Nr. ANP/1-38/22/2709,  

ņemot vērā: 

- likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmajā daļā noteikto funkciju īstenošanas 

nepieciešamību, tas ir,  

organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (likuma 15.panta pirmās daļas 

1.punkts), 

gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un 

laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai 

paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana) 

(likuma pirmās daļas 2.punkts),  

gādāt par iedzīvotāju izglītību (likuma 15.panta pirmās daļas 4.punkts), 

sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļu jautājumu risināšanā (likuma 15.panta pirmās 

daļas 9.punkts), 

- Alūksnes novada pašvaldības domes 27.08.2015. saistošos noteikumus Nr.14/2015 

“Alūksnes novada teritorijas plānojums 2015.-2027.gadam, Teritorijas izmantošanas un 

apbūves noteikumi un grafiskā daļa”, nekustamais īpašums ir Publiskās apbūves teritorijā, kurai 

atļautā izmantošana ir noteikta Publiskā apbūve un teritorijas izmantošana: biroju ēku apbūve, 

tirdzniecības vai atpūtas un pakalpojumu  objektu apbūve, kultūras iestāžu apbūve, sporta būvju 

apbūve, daudzfunkcionāla, kompleksa apbūve, aizsardzības un drošības iestāžu apbūve 

(izņemot soda izciešanas iestādes), izglītības un zinātnes iestāžu apbūve, veselības aizsardzības 

iestāžu apbūve, sociālās aprūpes iestāžu apbūve, dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve (izņemot 

dzīvnieku viesnīcas un/vai patversmes), reliģisko organizāciju ēku apbūve, vieglās ražošanas 

uzņēmumu apbūve, kas  rada nebūtisku piesārņojumu, labiekārtota publiskā ārtelpa, 

papildizmantošana: dzīvojamā funkcija, kas ir pakārtota galvenajai izmantošanai, palīgēkas,  

- Alūksnes novada pašvaldības Attīstības programmas 2022.-2027.gadam, kas 

apstiprināta ar Alūksnes novada domes 23.12.2021. lēmumu Nr.367 (turpmāk – Attīstības 

programma), Investīciju plāna 3.1.1. punktu - zemas īres mājokļu būvniecība un 3.1.2. punktu 

- dzīvojamo īres māju būvniecība, 

- nekustamā īpašuma Alsviķu ielā 2, Alūksnē, Alūksnes novadā atrašanās vietu, tā iegāde 

ļaus Pašvaldībai nodrošināt Attīstības programmā noteikto aktivitāšu īstenošanu, nodrošinot 

projektu ilgtspēju vai jaunu ideju, mērķu un prioritāšu īstenošanu, 
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 pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2. un 17. punktu, 

78.panta pirmo daļu, 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, kārtībā, 

kāda noteikta Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumos Nr.919 “Noteikumi par 

vietējo pašvaldību pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību un termiņiem”,  

1. Izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu Alsviķu ielā 2, Alūksnē, Alūksnes 

novadā, kadastra numurs 3601 002 0801, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 3601 002 0801, 35383 m2
 platībā. 

2. Apstiprināt darījuma aktu pirmpirkuma tiesību izmantošanai (pielikumā). 

3. Pirmpirkuma tiesību realizēšanai finansējumu 173 000 EUR (viens simts septiņdesmit trīs 

tūkstoši euro) apmērā nodrošināt: 

3.1. izdalot no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem finansējumu 2022.gada 

maksājumam 86 500,00 EUR (astoņdesmit seši tūkstoši pieci simti  euro) apmērā, 

3.2. paredzot finansējumu 2023.gada maksājumam 86 500,00 EUR (astoņdesmit seši 

tūkstoši pieci simti  euro) apmērā Alūksnes novada pašvaldības budžetā 2023.gadam. 

4. Alūksnes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Finanšu nodaļai nodrošināt 

3.1.punktā minēto līdzekļu iekļaušanu Alūksnes novada pašvaldības budžetā 2022.gadam 

un 3.2.punktā minēto līdzekļu iekļaušanu Alūksnes novada pašvaldības budžetā 

2023.gadam. 

 

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 

  

alu
ks

ne
.lv

https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/0308/302_darijuma%20akts_Alsviku_iela_2.doc
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LĒMUMS Nr.303 

 

ADMINISTRATĪVAIS AKTS, KAS IZSKATĪTS SĒDES SLĒGTAJĀ DAĻĀ 
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