
 

 
 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME 
Reģistrācijas numurs 90000018622 

Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV – 4301, tālruņi: 64381496, 29453047, e-pasts: dome@aluksne.lv, 
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A/S “SEB banka”, kods UNLALV2X, konts Nr.LV58UNLA0025004130335   
Alūksnē 

2022. gada 16. augustā            ārkārtas sēdes protokols Nr. 19, 1. p. 
 

LĒMUMS Nr.304 
 

Par pirmpirkuma tiesībām 
 
Alūksnes novada pašvaldībā (turpmāk – Pašvaldība) 2022. gada 3. augustā saņemts un ar 

Nr. ANP/1-24/22/822 reģistrēts personas (turpmāk – Iesniedzējs) iesniegums ar lūgumu 
Pašvaldībai izskatīt nekustamā īpašuma “Ievas”, Annas pagastā, Alūksnes novadā zemes gabala 
0,7 ha platībā, kadastra numurs 3644 003 0019, (turpmāk nekustamais īpašums), pirmpirkuma 
tiesību izmantošanu izskatīšanu. 

Ņemot vērā: 
- likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2.punktā noteikto funkciju īstenošanas 

nepieciešamību, tas ir, 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 “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 5.punktā noteikto 
funkciju īstenošanas nepieciešamību, tas ir, rūpēties par kultūru un sekmēt 
tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību, 

- Muzeju likuma 7. panta pirmajā un otrajā daļā noteikto pamatfunkciju un misiju, 
tajā skaitā, nodrošināt muzeja pieejamību, kalpot sabiedrībai un tās attīstībai, iegūt, 
uzkrāt, saglabāt, pētīt, popularizēt un eksponēt materiālo un nemateriālo cilvēces 
mantojumu un vidi, lai sekmētu pētniecību, sabiedrības izglītošanu un sniegtu 
sabiedrībai emocionālu baudījumu,  

- ka nekustamais īpašums piegulst pašvaldībai piederošajiem nekustamajiem 
īpašumiem “Ates dzirnavas” (kadastra numuri 3644 003 0192, 3644 003 0193, 3644 
003 0194) un “Viktora Ķirpa Ates muzejs” (kadastra numurs 3644 003 0190) Annas 
pagastā, Alūksnes novadā, tā iegāde ļaus Alūksnes novada pašvaldības iestādes 
“Alūksnes novada muzejs” struktūrvienībai “Viktora Ķirpa Ates muzejs “Vidzemes 
lauku sēta”” pilnveidot  Alūksnes novada muzeja darbību, kā arī nodrošinās jaunu 
projektu un ideju īstenošanu, 

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 “Ievas”, Annas pagastā, Alūksnes 

novadā, kadastra numurs 3644 003 0019, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 3644 003 0019, 0,7 ha platībā. 

2. Apstiprināt darījuma aktu pirmpirkuma tiesību izmantošanai (pielikumā). 
3. Pirmpirkuma tiesību realizēšanai finansējumu 3 000 EUR (trīs tūkstoši euro) apmērā 

izdalīt no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem.  
4. Alūksnes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Finanšu nodaļai nodrošināt 

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

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 
  

https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/1708/Nr.304_DAR%C4%AAJUMA%20AKTS.pdf
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LĒMUMS Nr.305 
 

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, aktualizējot 1 (vienu) ierakstu Nr. 2.2.1.  
 

Pielikumā: Alūksnes novada attīstības programmas 2022.-2027. gadam Investīciju plāna 2022.-
2027. gadam projekta idejas Nr. 2.2.1. ieraksts uz 1 (vienas) lapas. 
 
Domes priekšsēdētājs                                                                                                Dz.ADLERS 
  

https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/1708/Nr.305_Ivest%C4%ABciju_plana_grozijumi.pdf
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/1708/Nr.305_Ivest%C4%ABciju_plana_grozijumi.pdf
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LĒMUMS Nr.306 
 

Par projektu “Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas ēku pārbūve 2.kārta” 
 

 Ņemot Ministru kabineta 2022. gada 22. februāra noteikumus Nr. 143 “Noteikumi par 
kritērijiem un kārtību, kādā 2022.gadā tiek izvērtēti un izsniegti valsts aizdevumi pašvaldībām 
Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai”, 

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu, 15.panta 
pirmās daļas 4.punktu, Alūksnes novada attīstības programmas 2022.-2027.gadam Rīcības 
plāna Rīcības virzienu 2.4., Investīcija plāna 2022.-2027.gadam 2.2.1. punktu, 
 

1. Atbalstīt valsts budžeta aizņēmuma investīciju projekta “Ernsta Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzijas ēku pārbūve 2.kārta” pieteikuma iesniegšanu Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijā.  

2. Apstiprināt projekta indikatīvās izmaksas 2 686 200,00 EUR (divi miljoni seši simti 
astoņdesmit seši tūkstoši divi simti euro), tajā skaitā: 
2.1. valsts budžeta līdzfinansējums 2 283 270 EUR (divi miljoni divi simti astoņdesmit 

trīs tūkstoši divi simti septiņdesmit euro); 
2.2. pašvaldības līdzfinansējums 15% apmērā jeb 402 930,00 EUR (četri simti divi 

tūkstoši deviņi simti trīsdesmit euro).  
3. Projekta pieteikuma atbalsta gadījumā, nodrošināt Alūksnes novada pašvaldības 

līdzfinansējumu no Alūksnes novada pašvaldības 2022. un 2023. gada budžeta 
līdzekļiem. 

 
Domes priekšsēdētājs                                                                                                Dz.ADLERS 
  



 

Lēmums satur ierobežotas pieejamības informāciju 
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LĒMUMS Nr.307 
 

Par Alūksnes vidusskolas direktora amata vietas izveidošanu un tā finansēšanu no 
budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem 

 
 Izskatot Izglītības pārvaldes 01.07.2022. iesniegumu Nr. IZP/01-19/22/75 “Par amata 
vietas izveidošanu”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 01.07.2022. ar Nr. ANP/1-
42/22/2412, 

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. punktu, 21. panta 
pirmās daļas 2., 13. un 27. punktu, likuma “Par pašvaldību budžetiem” 16. panta otro daļu un 
30. pantu, 

 
1. Ar 2022. gada 1. oktobri izveidot Alūksnes vidusskolai vienu amata vienību – 

direktors saskaņā ar pielikumu. 
2. Līdz 2023. gada 31. augustam direktora atlīdzību finansēt no Alūksnes novada 

pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem. 
3. Izdalīt no Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem neparedzētiem 

gadījumiem finansējumu 2022. gadam 5 636 EUR (pieci tūkstoši seši simti 
trīsdesmit sešu euro) apmērā. 

4. Finansējumu attiecināt uz 092170 uzskaites dimensijas kodu – Alūksnes vidusskola. 
5. Alūksnes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Finanšu nodaļai nodrošināt 

iepriekšminēto līdzekļu iekļaušanu Alūksnes novada pašvaldības budžetā 
2022. gadam.  

6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu. 
 

 
Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/1708/Nr.307_Amatu_saraksts_Aluksnes_vidusskola.pdf
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