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2022. gada 24.novembrī              sēdes protokols Nr. 26, 2. p. 

 

LĒMUMS Nr.415 

 

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

zemesgabala kopīpašuma domājamo daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības 

 

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

75. panta ceturto daļu, 29.04.1993. paju sabiedrības “Alsviķi” vienošanos ar [..], Alūksnes 

novadā pirkšanu, 12.01.2006. Alūksnes rajona tiesas spriedumu, lietas Nr. C08041405, 

14.03.2006. mantojuma apliecību, reģistrētu aktu un apliecinājumu reģistrā ar Nr.1764, un 

ņemot vērā [..] 31.10.2022. iesniegumu, kas 31.10.2022. saņemts Alūksnes novada 

pašvaldībā un reģistrēts ar Nr. ANP/1-24/22/1076 par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības,  

 

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

īpašuma kadastra Nr. 3642 006 0335, pie dzīvokļa īpašuma Nr. [..] piederošās 

kopīpašuma 831/5075 domājamās daļas. 

2. Vienošanās par zemes kopīpašuma 831/5075 domājamo daļu nodošanu bez atlīdzības 

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

 

Domes priekšsēdētājs                 Dz.ADLERS 
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LĒMUMS Nr.416 
 

Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Brūža ielā 4 – 13, Alūksnē, 

Alūksnes novadā atsavināšanu 

 

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību “ALŪKSNES NAMI” 27.10.2022. vēstuli 

Nr. AN/1.7.1/22/271, kas saņemta un reģistrēta Alūksnes novada pašvaldībā 27.10.2022. ar 

Nr. ANP/1-42/22/3920,  

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

4 – 13, Alūksnē, Alūksnes novadā, bet vēlāk arī administrēšanas un uzturēšanas izdevumi nav 

samērojami ar īpašuma faktisko vērtību un izmantošanas iespējām, 

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

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

piekto daļu, 8. panta trešo daļu,  

 

1. Atzīt, ka Alūksnes novada pašvaldības dzīvoklis Brūža ielā 4 – 13, Alūksnē, Alūksnes 

novadā nav derīgs dzīvošanai. 
 

2. Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu Brūža ielā 

4 – 13, Alūksnē, Alūksnes novadā ar kopējo platību 17,5 m² un ar to saistītām 

kopīpašuma 175/5566 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un palīgēkas. 

 

3. Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē. 

 

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

atsavināšanas komisijai. 
 

Domes priekšsēdētājs                 Dz.ADLERS 
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LĒMUMS Nr.417 

 

Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Peldu ielā 1, Alūksnē, Alūksnes 

novadā atsavināšanu 
 

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību “ALŪKSNES NAMI” 27.10.2022. 

iesniegumu Nr. AN/1.7.1/22/273, kas saņemts un reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 

01.11.2022. ar Nr. ANP/1-42/22/3990, 

secinot to, ka nepieciešamie izdevumi, lai savestu dzīvošanai kārtībā dzīvojamo māju 

Peldu ielā 1, Alūksnē, Alūksnes novadā, bet vēlāk arī administrēšanas un uzturēšanas izdevumi 

nav samērojami ar īpašuma faktisko vērtību un izmantošanas iespējām, 

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

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

piekto daļu, 8. panta trešo daļu,  
 

1. Atzīt, ka Alūksnes novada pašvaldības dzīvojamā māja Peldu ielā 1, Alūksnē, Alūksnes 

novadā nav derīga dzīvošanai. 
 

2. Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu Peldu ielā 1, 

Alūksnē, Alūksnes novadā, kadastra numurs 3601 501 0406, kas sastāv no vienstāvu 

viendzīvokļa dzīvojamās ēkas un palīgceltnes. 

 

3. Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē. 

 

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

atsavināšanas komisijai. 
 

Domes priekšsēdētājs                 Dz.ADLERS 
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LĒMUMS Nr.418 

 

Par Alūksnes novada pašvaldībai piederošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

3601 025 4020 īpašumā Uzvaras ielā 16, Alūksnē, Alūksnes novadā atsavināšanu 

 

 Izskatot ēku ar kadastra apzīmējumu 3601 025 4020 001 un 3601 025 4020 002 

īpašnieka 01.11.2022. iesniegumu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3601 025 4020, 

Uzvaras ielā 16, Alūksnē, Alūksnes novadā atsavināšanu, kas 01.11.2022. saņemts Alūksnes 

novada pašvaldībā un reģistrēts ar Nr. ANP/1-24/22/1081, pamatojoties uz Publiskas personas 

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

otro daļu, 

 

1. Nodot atsavināšanai nekustamā īpašuma Uzvaras ielā 16, Alūksnē, Alūksnes novadā, 

kadastra Nr. 3601 025 4020, sastāvā esošu apbūvētu zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 3601 025 4020, 1592 m² platībā, pārdodot par brīvu cenu uz zemesgabala 

esošu, zemesgrāmatā ierakstītu ēku īpašniekam. 

2. Uzdot nosacītās cenas noteikšanu un atsavināšanu veikt Īpašumu atsavināšanas 

komisijai. 

 

Domes priekšsēdētājs                 Dz.ADLERS 
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LĒMUMS Nr.419 

 

Par zemes Alsviķu ielā 2, Alūksnē, Alūksnes novadā daļas nodošanu atsavināšanai 

daudzdzīvokļu dzīvojamo īres māju būvniecībai 

 

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, 

 

1. Nodot atsavināšanai daļu no zemes īpašuma ar kadastra apzīmējumu 36010020801 Alsviķu 

ielā 2, Alūksnē, Alūksnes novadā, daudzdzīvokļu dzīvojamo īres māju būvniecībai. 

2. Kā atsavināšanas veidu noteikt pārdošanu izsolē. 

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

pašvaldības Īpašumu atsavināšanas komisijai. 

4. Izsoles noteikumos paredzēt, ka: 

4.1.zemes atsavināšanas mērķis un atceļošs nosacījums ir daudzdzīvokļu dzīvojamo īres 

māju būvniecība atbilstoši Ministru kabineta 2022. gada 19. jūlija noteikumiem Nr. 459 

“Noteikumi par atbalstu dzīvojamo īres māju būvniecībai Eiropas Savienības 

Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformu un investīciju virziena 

“Reģionālā politika” 3.1.1.4.i. investīcijas “Finansēšanas fonda izveide zemas īres 

mājokļu būvniecībai” ietvaros”;  

4.2.izsole notiek par īpašumā iegūstamās zemes 1 m2 cenu; 

4.3.tiek izsolīti trīs izsoles objekti; 

4.4.katrs izsoles objekts ir vienas vai divu 16 – 24 dzīvokļu īres māju būvniecībai 

nepieciešamā platība, kas tiks noteikta saskaņā ar teritorijas lokālplānojuma risinājumu 

un zemes ierīcības projektu; 

4.5.izsoles objekta ieguvējs kā attiecīgā nekustamā īpašuma attīstītājs tiek pilnvarots 

50 gadu termiņā sniegt vispārējās tautsaimnieciskās nozīmes pakalpojumu – nodrošināt 

ar īres mājokļiem mājsaimniecības. 

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

www.aluksne.lv.  

 

Domes priekšsēdētājs                 Dz.ADLERS 

 

 

 

 

  

http://www.aluksne.lv/
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LĒMUMS Nr.420 
 

Par piekrišanu veikt grozījumu nekustamā īpašuma pirkuma līgumā 

 

Izskatot nekustamā īpašuma Pils ielā 52, Alūksnē, Alūksnes novadā pircēja iesniegumu, 

kas saņemts un reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 25.10.2022. ar Nr. ANP/1-40/22/3876, 

ņemot vērā Alūksnes novada domes 25.04.2019. lēmuma Nr. 96 “Par Alūksnes novada 

pašvaldības nekustamā īpašuma Pils ielā 52, Alūksnē, Alūksnes novadā atsavināšanu” 

4. punktu, 

 

Piekrist veikt grozījumu 29.10.2019. nekustamā īpašuma pirkuma līguma Nr. ANP/1-

45.1/19/342451 3.5.punktā, nosakot pircējam pienākumu līdz 30.09.2023. sakārtot ēkas Pils 

ielā 52, Alūksnē, Alūksnes novadā fasādi. 

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 
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LĒMUMS Nr.421 

 

Par lokālplānojuma, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015.-

2027. gadam nekustamajos īpašumos Peldu ielā 5A, Ošu ielā 3, Ošu ielā 5, Ošu ielā 3A 

un Ošu ielā 3B, Alūksnē, Alūksnes novadā 1. redakcijas pilnveidošanu 

 

       Pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12. panta pirmo daļu, Ministru 

kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas plānošanas 

dokumentiem” 88.2. apakšpunktu,  ņemot vērā lokālplānojuma izstrādes vadītājas Aivitas 

MĀSĒNAS ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem un redakcijā nepieciešamajiem 

papildinājumiem, 

 

1. Pilnveidot lokālplānojuma, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015.-

2027. gadam nekustamajos īpašumos Peldu ielā 5A, Ošu ielā 3, Ošu ielā 5, Ošu ielā 3A 

un Ošu ielā 3B, Alūksnē, Alūksnes novadā, redakciju. 

2. Lēmumu par lokālplānojuma pilnveidošanu piecu darba dienu laikā pēc tā stāšanās 

spēkā ievietot Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā un pašvaldības 

tīmekļa vietnē www.aluksne.lv. 

3. Paziņojumu par lokālplānojuma pilnveidošanu ievietot pašvaldības informatīvajā 

izdevumā “Alūksnes Novada Vēstis” un pašvaldības tīmekļa vietnē www.aluksne.lv. 

 

Domes priekšsēdētājs        Dz.ADLERS 

 

 

  

https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/2611/421/zinojums%20par%20publiskas%20apspriesanas%20norisi_precizets_16112022(1)%20(2).pdf
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/2611/421/zinojums%20par%20publiskas%20apspriesanas%20norisi_precizets_16112022(1)%20(2).pdf
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/2611/421/zinojums%20par%20publiskas%20apspriesanas%20norisi_precizets_16112022(1)%20(2).pdf
http://www.aluksne.lv/
http://www.aluksne.lv/
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LĒMUMS Nr.422 

 

Par lokālplānojuma, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015.-

2027. gadam, nekustamajam īpašumam Malienas iela 4, Alūksne, Alūksnes novads, 

1. redakcijas apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr.25/2022 izdošanu 

 

Alūksnes novada pašvaldības dome 2022. gada 29. septembrī pieņēma lēmumu Nr. 346 

“Par lokālplānojuma, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015.-2027. gadam, 

nekustamajam īpašumam Malienas iela 4, Alūksnē, Alūksnes novadā (turpmāk – 

Lokālplānojums) 1. redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu 

saņemšanai”. Publiskā apspriešana norisinājās no 2022. gada 10. oktobra līdz 2022. gada 

6. novembrim (ieskaitot). Par Lokālplānojuma izstrādi ir sagatavots izstrādes vadītāja ziņojums 

atbilstoši Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību 

teritorijas plānošanas dokumentiem” 87. punktam. 

Pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12. panta pirmo daļu, 24. un 

25. panta pirmo daļu, Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par 

pašvaldību teritorijas plānošanas dokumentiem” 88.1. apakšpunktu un 91. punktu, 

1. Apstiprināt Lokālplānojuma 1. redakciju. 

2. Izdot saistošos noteikumus Nr.25/2022 “Lokālplānojums, kas groza Alūksnes novada 

teritorijas plānojumu 2015.-2027.gadam, nekustamajam īpašumam Malienas iela 4, 

Alūksnē, Alūksnes novadā”. 

3. Lēmumu par Lokālplānojuma apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu piecu 

darba dienu laikā pēc tā stāšanās spēkā ievietot Teritorijas attīstības plānošanas 

informācijas sistēmā un pašvaldības tīmekļa vietnē www.aluksne.lv. 

4. Paziņojumu par Lokālplānojuma apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu 

ievietot pašvaldības informatīvajā izdevumā “Alūksnes Novada Vēstis” un pašvaldības 

tīmekļa vietnē www.aluksne.lv. 

5. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā 

izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. 

6. Ar šo Lēmumu apstiprinātie saistošie noteikumi nav īstenojami tikmēr, kamēr nav 

pabeigtas Teritorijas attīstības plānošanas likuma 27. panta trešajā daļā minētās 

darbības. 

 

Pielikumā:  

1. Izstrādes vadītāja ziņojums. 

2. Paskaidrojuma raksts. 

 

Domes priekšsēdētājs        Dz.ADLERS 

  

https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/2611/422/Saistosie_noteikumi_Malienas_iela_4.pdf
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/2611/422/Saistosie_noteikumi_Malienas_iela_4.pdf
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/2611/422/Saistosie_noteikumi_Malienas_iela_4.pdf
http://www.aluksne.lv/
http://www.aluksne.lv/
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/2611/422/Zinojums_Malienas_4docx.docx
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/2611/422/Paskaidrojuma_raksts_Malienas_iela_4.pdf
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LĒMUMS Nr.423 

 

Par saistošo noteikumu Nr.26/2022  

“Par zemas īres mājokļu reģistru Alūksnes novadā” izdošanu 

 

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

 

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 26/2022 “Par zemas īres mājokļu reģistru” un to 

paskaidrojuma rakstu. 

 

Domes priekšsēdētājs        Dz.ADLERS 

  

https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/2611/423_Saistosie_noteikumi_ires_majoklu_registrs.docx
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/2611/423_Saistosie_noteikumi_ires_majoklu_registrs.docx
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LĒMUMS Nr.424 

 

Par saistošo noteikumu Nr. 27/2022 “Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības domes 

2022. gada 2. maija saistošajos noteikumos Nr. 11/2022 “Par sociālajiem pakalpojumiem 

Alūksnes novadā”” izdošanu 

 

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

trešo daļu, Ministru kabineta 2003. gada 27. maija noteikumu Nr. 275 “Sociālās aprūpes un 

sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas 

tiek segtas no pašvaldības budžeta” 6. punktu, 

  

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 27/2022 “Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības 

domes 2022. gada 2. maija saistošajos noteikumos Nr. 11/2022 “Par sociālajiem 

pakalpojumiem Alūksnes novadā”” un to paskaidrojuma rakstu. 

 

Domes priekšsēdētājs        Dz.ADLERS 

  

https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/2611/424_Saistosie_noteikumi_socialie_pakalpojumi.docx
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/2611/424_Saistosie_noteikumi_socialie_pakalpojumi.docx
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/2611/424_Saistosie_noteikumi_socialie_pakalpojumi.docx
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LĒMUMS Nr.425 

 

Par saistošo noteikumu Nr.28/2022 “Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības domes 

2022. gada 28. jūlija saistošajos noteikumos 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. 28/2022 “Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības 

domes 2022. gada 28. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 17/2022 “Par pašvaldības stipendiju 

piešķiršanu speciālistu piesaistei Alūksnes novadā” un to paskaidrojuma rakstu. 

 

Domes priekšsēdētājs        Dz.ADLERS 

 

 

  

https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/2611/425_Saistosie_noteikumi_stipendijas_specialistiem.docx
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/2611/425_Saistosie_noteikumi_stipendijas_specialistiem.docx
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/2611/425_Saistosie_noteikumi_stipendijas_specialistiem.docx
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LĒMUMS Nr.426 

 

Par saistošo noteikumu Nr. 29/2022 “Grozījums Alūksnes novada pašvaldības domes 

2016. gada 29. septembra saistošajos noteikumos Nr. 19/2016 “Par nekustamā īpašuma 

nodokļa piemērošanu Alūksnes novadā”” izdošanu  

 

Pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 1. panta otrās daļas 

9.1 punktu, 1. panta 2.1 daļu, 3. panta  1.4 un 1.6 daļu, 9. panta otro daļu, 

 

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 29/2022 “Grozījums Alūksnes novada 

pašvaldības domes 2016. gada 29. septembra saistošajos noteikumos Nr. 19/2016 “Par 

nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Alūksnes novadā”” un to paskaidrojuma rakstu. 

 

Domes priekšsēdētājs        Dz.ADLERS 
 

 

 

  

https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/2611/426_saistosie_noteikumu_nekust_ip.docx
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/2611/426_saistosie_noteikumu_nekust_ip.docx
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/2611/426_saistosie_noteikumu_nekust_ip.docx
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LĒMUMS Nr.427 

 

Par izmaiņām Administratīvās komisijas personālsastāvā 

 

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

Administratīvās komisijas locekļa A.BĒRZIŅA 04.11.2022. iesniegumu, kas saņemts un 

reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 07.11.2022. ar Nr. ANP/1-47/22/4054, 

 

1. Atbrīvot Arni BĒRZIŅU no Alūksnes novada pašvaldības Administratīvās komisijas 

locekļa amata, nosakot pēdējo amata pienākumu pildīšanas dienu 2022. gada 30. novembri. 

2. Ar 2022. gada 1. decembri svītrot Alūksnes novada pašvaldības domes 2021. gada 

29. jūlija lēmuma Nr. 229 “Par Administratīvās komisijas personālsastāvu” 

3.1. apakšpunktu. 

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 
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LĒMUMS Nr.428 

 

Par Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolas nosaukuma maiņu un 

grozījumiem iestādes nolikumā 

 

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

likuma 22. panta pirmo daļu, Profesionālās izglītības likuma 15. panta pirmo daļu, 

 

1. Mainīt Alūksnes novada profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes “Alūksnes 

pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skola” nosaukumu uz nosaukumu “Alūksnes Sporta 

skola”. 

2. Izdarīt Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolas nolikumā Nr. 7/2022, 

apstiprināts ar Alūksnes novada pašvaldības domes 2022. gada 30. jūnija lēmumu 

Nr. 255 (protokols Nr. 17, 14. punkts), turpmāk - Nolikums, šādus grozījumus: 

2.1. izteikt Nolikuma nosaukumu šādā redakcijā: “Alūksnes Sporta skolas nolikums”; 

2.2. aizstāt 1. punktā vārdus “Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skola” ar 

vārdiem “Alūksnes Sporta skola”; 

2.3. izteikt Nolikuma 4. punkta pirmo teikumu šādā redakcijā: “Skolas juridiskā adrese 

ir Jāņkalna iela 17 A, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301.” 

2.4. papildināt ar 6.1 punktu šādā redakcijā: 

“Skolai ir struktūrvienība “Alūksnes Sporta centrs” (turpmāk – Sporta centrs); 

2.5. aizstāt 10.punktā vārdu “Skolas” ar vārdiem “Sporta centrs”; 

2.6. izteikt 35.punktu šādā redakcijā: 

“35. Sporta skolas direktors slēdz darījumus Skolas darbības nodrošināšanai un 

uzdevumu izpildei. Sporta centra vadītājs ir tiesīgs slēgt saimnieciskos darījumus 

Sporta centra darbības nodrošināšanai un uzdevumu izpildei.”. 

3. Lēmums stājas spēkā 2023. gada 1. janvārī. 

 

Domes priekšsēdētājs        Dz.ADLERS 
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LĒMUMS Nr.429 

 

Par Alūksnes novada Sporta un aktīvās atpūtas stratēģijas 2023. - 2027. gadam 

apstiprināšanu 

 

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

21. panta pirmās daļas ievaddaļu, Sporta likuma 7. pantu, Alūksnes novada attīstības 

programmu 2022.-2027. gadam, kas apstiprināta ar Alūksnes novada pašvaldības domes 

23.12.2021. lēmumu Nr. 367, 

 

Apstiprināt Alūksnes novada Sporta un aktīvās atpūtas stratēģiju 2023. - 2027. gadam 

(pielikumā uz 38 lapām). 

 

 

Domes priekšsēdētājs                           Dz.ADLERS 

 

 

 

 

  

https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/2611/429_Sporta_un_aktivas_atputas_strategija_2023_2027%20(2)%20(1).docx
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LĒMUMS Nr.430 

 

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 1,05 0,37 1,42 Nepiemēro 

1.1.2. Pusdienās 1,05 0,70 1,75 Nepiemēro 

1.1.3. Launags 1,05 0,39 1,44 Nepiemēro 

 Kopā 3,15 1,46 4,61  

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

1.2.1. Brokastis 1,05 0,46 1,51 Nepiemēro 

1.2.2. Pusdienās 1,05 0,81 1,86 Nepiemēro 

1.2.3. Launags 1,05 0,45 1,50 Nepiemēro 

 Kopā 3,15 1,72 4,87  

1.3.izglītojamajiem vecumā no trīs līdz sešiem gadiem, par kuriem Iestādē ir iesniegts 

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

1.3.1. Brokastis 1,11 0,55 1,66 Nepiemēro 

1.3.2. Pusdienās 1,11 0,87 1.98 Nepiemēro 

1.3.3. Launags 1,11 0,46 1,57 Nepiemēro 

 Kopā 3,33 1,88 5,21  

1.4.Pirmsskolas struktūrvienības darbiniekiem, tajā skaitā pa ēdienreizēm: 

1.4.1. Pusdienās 1,11 0,85 1,96 Nepiemēro 

 Kopā 1,11 0,85 1,96  



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

1.5.1. Pusdienās 1,76 1,74 3,50 Nepiemēro 

 Kopā 1,76 1,74 3,50  

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

1.6.1. Pusdienās 1,76 0,89 2,65 Nepiemēro 

 Kopā 1,76 0,89 2,65  

1.7. pamatskolas struktūrvienības darbiniekiem, tajā skaitā pa ēdienreizēm: 

1.7.1. Pusdienās 1,76 0,89 2,65 Nepiemēro 

 Kopā 1,76 0,89 2,65  

2. Lēmuma 1.1., 1.2., 1.3., 1.5. un 1.6. punktā noteiktajai ēdināšanas pakalpojuma maksai 

piemērojami Alūksnes novada pašvaldības domes saistošajos noteikumos par ēdināšanas 

pakalpojuma maksas atvieglojumiem Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēs 

noteiktie atvieglojumi. 

3. Lēmums stājās spēkā 2022. gada 1. decembrī. 

4. Ar šī lēmuma spēkā stāšanās dienu atzīt par spēku zaudējušu Alūksnes novada pašvaldības 

domes 29.07.2021. lēmumu Nr. 199 “Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Strautiņu 

pamatskolā”. 

 

Domes priekšsēdētājs        Dz.ADLERS 
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LĒMUMS Nr.431 

 

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: 

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 0,87 0,27 1,14 Nepiemēro 

1.1.2. Pusdienās 0,87 0,61 1,48 Nepiemēro 

1.1.3. Launags 0,87 0,23 1,10 Nepiemēro 

 Kopā 2,61 1,11 3,72  

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

1.2.1. Brokastis 0,87 0,70 1,57 Nepiemēro 

1.2.2. Pusdienās 0,87 0,68 1,55 Nepiemēro 

1.2.3. Launags 0,87 0,37 1,24 Nepiemēro 

 Kopā 2,61 1,75 4,36  

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

1.3.1. Pusdienās 0,87 1,03 1,90 Nepiemēro 

 Kopā 0,87 1,03 1,90  

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

1.4.1. Pusdienās 0,87 1,35 2,22 Nepiemēro 

 Kopā 0,87 1,35 2,22  

1.5. darbiniekiem, tajā skaitā pa ēdienreizēm: 

1.5.1. Pusdienās 0,87 1,60 2,47 Nepiemēro 



 Kopā 0,87 1,60 2,47  

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

1.6.1. Brokastis 0,62 0,39 1,01 Nepiemēro 

1.6.2. Launags 0,62 0,58 1,20 Nepiemēro 

1.6.3. Vakariņas 0,62 0,65 1,27 Nepiemēro 

 Kopā 1,86 1,62 3,48  

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

1.7.1. Brokastis 0,62 0,70 1,32 Nepiemēro 

1.7.2. Launags 0,62 0,66 1,28 Nepiemēro 

1.7.3. Vakariņas 0,62 0,85 1,47 Nepiemēro 

 Kopā 1,86 2,21 4,07  

 

2. Lēmuma 1.1.-1.4. , 1.6.-1.7. punktā noteiktajai ēdināšanas pakalpojuma maksai piemērojami 

Alūksnes novada pašvaldības domes saistošajos noteikumos par ēdināšanas pakalpojuma 

maksas atvieglojumiem Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēs noteiktie atvieglojumi. 

3. Ar šī lēmuma spēkā stāšanās dienu atzīt par spēkā zaudējušu Alūksnes novada pašvaldības 

domes 29.07.2021. lēmumu Nr. 203 “Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Alekseja Grāvīša 

Liepnas pamatskolā” (sēdes protokols Nr.13, 16.punkts). 

4. Lēmums stājas spēkā 2022. gada 1. decembrī. 

 

Domes priekšsēdētājs        Dz.ADLERS 
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LĒMUMS Nr.432 

 

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 piemērošanai kārtība un atsevišķas prasības 

pievienotās vērtības nodokļu maksāšanai un administrēšanai” 30. punktu, 

 

1. Apstiprināt ēdināšanas pakalpojuma maksu Bejas pamatskolā: 

 

Nr.p.k. 

 

Ēdienreize 

Ēdināšanas pakalpojuma maksa  

PVN Pastāvīgā 

dala (ēdiena 

sagatavošanas 

izmaksas) 

Mainīgā 

daļa 

(produktu 

izmaksas) 

Kopā 

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

1.1.1. Pusdienas 2,18 0,83 3,01 Nepiemēro 

 Kopā 2,18 0,83 3,01  

1.2. 1.-4.klases izglītojamajiem, tajā skaitā pa ēdienreizēm: 

1.2.1. Pusdienas 2,18 1,14 3,32 Nepiemēro 

 Kopā 2,18 1,14 3,32  

1.3. 5.-9.klases izglītojamajiem, tajā skaitā pa ēdienreizēm: 

1.3.1. Pusdienas 2,18 1,44 3,62 Nepiemēro 

 Kopā 2,18 1,44 3,62  

1.4. 1.-9.klases izglītojamajiem, tajā skaitā pa ēdienreizēm: 

1.4.1. Launags 2,18 0,77 2,95 Nepiemēro 

 Kopā  2,18 0,77 2,95  

1.5. Darbiniekiem, tajā skaitā pa ēdienreizēm: 

1.5.1. Pusdienas 2,18 1,39 3,57 Nepiemēro 

 Kopā 2,18 1,39 3,57  



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 pašvaldības domes saistošajos noteikumos par ēdināšanas 

pakalpojuma maksas atvieglojumiem Alūksnes novada pašvaldības izglītības 

iestādēs noteiktie atvieglojumi. 

4. Ar šī lēmuma spēkā stāšanās dienu atzīt par spēku zaudējušu Alūksnes novada 

pašvaldības domes 29.07.2021. lēmumu Nr. 200 “Par ēdināšanas pakalpojuma 

maksu Bejas pamatskolā” (sēdes protokols Nr.13, 13.p.). 

5. Lēmums stājas spēkā 2022.gada 1.decembrī. 

 

Domes priekšsēdētājs                  Dz.ADLERS 
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Alūksnē 

2022. gada 24.novembrī             sēdes protokols Nr. 26, 20. p. 

 

LĒMUMS Nr.433 

 

Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādē “Cālis” 

 

Ņemot vērā Maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodiku un izcenojumu 

apstiprināšanas kārtību, kas apstiprināta ar Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektora 

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

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

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

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

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

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

 

1. Apstiprināt ēdināšanas pakalpojuma maksu Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādē 

“Cālis”: 

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 0,99 0,36 1,35 Nepiemēro 

1.1.2. Pusdienas 0,99 0,80 1,79 Nepiemēro 

1.1.3. Launags 0,99 0,26 1,25 Nepiemēro 

 Kopā 2,97 1,42 4,39  

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

1.2.1. Brokastis 0,99 0,48 1,47 Nepiemēro 

1.2.2. Pusdienas 0,99 0,98 1,97 Nepiemēro 

1.2.3. Launags 0,99 0,39 1,38 Nepiemēro 

 Kopā 2,97 1,85 4,82  

1.3. darbiniekiem, tajā skaitā pa ēdienreizēm: 

1.3.1. Pusdienas 0,99 1,11 2,10 Nepiemēro 

 Kopā  0,99 1,11 2,10  

 

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

Alūksnes novada pašvaldības domes saistošajos noteikumos par ēdināšanas pakalpojuma 



maksas atvieglojumiem Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēs noteiktie 

atvieglojumi. 

3. Lēmums stājās spēkā 2022. gada 1. decembrī. 

4. Ar šī lēmuma spēkā stāšanās dienu atzīt par spēku zaudējušu Alūksnes novada domes 

29.04.2021. lēmumu Nr. 108 “Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Alūksnes pirmsskolas 

izglītības iestādē “Cālis”” (sēdes protokols Nr.7, 21.punkts). 

 

Domes priekšsēdētājs        Dz.ADLERS 

  



Lēmums satur ierobežotas pieejamības informāciju 
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2022. gada 24.novembrī             sēdes protokols Nr. 26, 21. p. 

 

LĒMUMS Nr.434 

 

Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 30.05.2022. lēmumā Nr. 209 “Par 

amata vietām un atlīdzību Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādē “Cālis”” 

 

Ņemot vērā, ka ar 2022./2023. mācību gadu Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādē 

“Cālis” ir uzsācis mācības audzēknis, kuram atzīta invaliditāte, līdz ar to ir nepieciešamība 

jaunākā vecuma grupā (1.-4. gadi) uz noteiktu laiku līdz 2023. gada augustam (ieskaitot) 

nodrošināt papildus skolotāja palīgu, 

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” 6.10. un 6.11. punktu, 

 

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

30.05.2022. lēmumā Nr. 209 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes pirmsskolas izglītības 

iestādē “Cālis””, izveidojot vienu amata vienību – skolotāja palīgs, 10. pozīciju un piezīmi zem 

tabulas izsakot šādā redakcijā: 

 

10. Skolotāja palīgs (1-

4 g. bērni)** 

33./I 5312 01 4 [..] 1 [..] 

** izveidots līdz 31.08.2023. 

 

Domes priekšsēdētājs        Dz.ADLERS 
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LĒMUMS Nr.435 

 

Par grozījumu Alūksnes novada pašvaldības domes 30.05.2022. lēmumā Nr. 216 “Par 

amata vietām un atlīdzību Strautiņu pamatskolā”” 

 

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” 6.10.2. un 6.11. punktu, 

 

Ar 2023. gada 1. janvāri izdarīt grozījumu Alūksnes novada pašvaldības domes 

30.05.2022. lēmumā Nr. 216 “Par amata vietām un atlīdzību Strautiņu pamatskolā””: 

svītrot 3.pozīcijas amata vienību “Pavārs”. 

 

Domes priekšsēdētājs        Dz.ADLERS 

 

  



Lēmums satur ierobežotas pieejamības informāciju 
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LĒMUMS Nr.436 

 

Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 30.05.2022. lēmumā Nr. 206 “Par 

amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada Kultūras centram” 

 

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” 6.10. un 6.11. punktu, 

 

Ar 2023. gada 1. janvāri izdarīt grozījumus Alūksnes novada pašvaldības domes 

30.05.2022. lēmumā Nr. 206 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada Kultūras 

centram” un tā pielikumā:  

1. 4.pozīcijas amata vienībai – sabiedrisko attiecību un mārketinga speciālists, amata 

nosaukumu “sabiedrisko attiecību un mārketinga speciālists” aizstāt ar amata nosaukumu 

“sabiedrisko attiecību speciālists”, amatalgas un mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar amatalgas 

un mēnešalgas likmi “[..]” un noteikt summēto darba laiku; 

2. 5.pozīcijas amata vienībai – kultūras darba speciālists (summētais darba laiks), darba slodzi 

“8,5” aizstāt ar darba slodzi “7,5”, mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar mēnešalgas likmi “[..]”; 

3. izveidot amata vienību - kultūras darba speciālists (summētais darba laiks), 5.1 pozīciju 

izsakot šādā redakcijā: 

5.1 Kultūras darba 

speciālists 

(summētais darba 

laiks) 

40./IV 3435 20 8 [..] 1 [..] 

4. svītrot 6.pozīcijas amata vienību – kultūras metodiķis. 

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 

  



Lēmums satur ierobežotas pieejamības informāciju 
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LĒMUMS Nr.437 

 

Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 30.05.2022. lēmumā Nr. 225 “Par 

amata vietām un atlīdzību Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolai”  

 

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, un  

ņemot vērā Alūksnes novada pašvaldības domes 24.11.2022. lēmumu Nr.428 “Par 

Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolas nosaukuma maiņu un grozījumiem iestādes 

nolikumā”, 

 

Ar 2023. gada 1. janvāri izdarīt grozījumus Alūksnes novada pašvaldības domes 

30.05.2022. lēmumā Nr. 225 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes pilsētas Bērnu un 

jaunatnes sporta skolai” : 

1. Lēmuma nosaukumā un tekstā iestādes nosaukumu “Alūksnes pilsētas Bērnu un 

jaunatnes sporta skola” aizstāt ar iestādes nosaukumu “Alūksnes Sporta skola”; 

2. 1.pozīcijas amata vienībai – saimniecības vadītājs, darba slodzi “0,5” aizstāt ar darba 

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

3. 3.pozīcijas amata vienībai – apkopējs, darba slodzi “1” aizstāt ar darba slodzi “3”, 

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

4. 4.pozīcijas amata vienībai – sporta centra menedžeris – sporta darba organizators, amata 

nosaukumu “Sporta centra menedžeris – sporta darba organizators”  aizstāt ar amata 

nosaukumu “Sporta centra vadītājs” un noteikt summēto darba laiku; 

 

5. izveidot divas amata vienības  - administrators, 5.pozīciju izsakot šādā redakcijā: 

5. Administrators 3./I 5151 01 5 [..] 2 [..] 

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 
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LĒMUMS Nr.438 

 

Par grozījumu Alūksnes novada pašvaldības domes 28.07.2022. lēmumā 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, 

Izdarīt Alūksnes novada pašvaldības domes 28.07.2022. lēmumā Nr. 294 “Par SIA 

“RŪPE” pamatkapitāla palielināšanu projekta “Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras 

attīstība Alūksnes novadā” Nr.5.6.2.0/21/I/010 īstenošanai” (sēdes protokols Nr. 18, 28.p.) šādu 

grozījumu: 

 

Izteikt lēmuma 2.punktu jaunā redakcijā: “ieguldot pa daļām atlikušo projekta ERAF 

attiecināmo izmaksu finansējuma summu indikatīvi 69 555,31 EUR (sešdesmit deviņi tūkstoši 

pieci simti piecdesmit piecus 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, pēc katra 

objekta nodošanas ekspluatācijā.”   

 

Domes priekšsēdētājs        Dz.ADLERS 
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LĒMUMS Nr.439 

 

Par finansējuma piešķiršanu valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru 

izveidei 

 

 Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 28.10.2022. vēstuli 

Nr. 1-2/154 “Par valsts budžeta dotācijas piešķiršanu pašvaldībām valsts un pašvaldību vienoto 

klientu apkalpošanas centru izveidei 2022.gadā”, kas reģistrēta Alūksnes novada pašvaldībā 

31.10.2022. ar Nr. ANP/1-2/22/3953 un Alūksnes novada pašvaldības domes 31.03.2022. 

lēmumu Nr.87 “Par novada nozīmes Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru 

izveidi”, ar tā grozījumiem, 

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

“Par pašvaldību budžetiem” 30. pantu, Ministru kabineta 2022. gada 19. aprīļa noteikumu 

Nr. 248 “Kārtība, kādā izmanto gadskārtējā valsts budžeta likumā paredzēto apropriāciju valsts 

un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru tīkla izveidei, uzturēšanai un publisko 

pakalpojumu sistēmas pilnveidei” 11. punktu, 

 

1. Piešķirt finansējumu valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru izveides 

līdzfinansējumam 16 570 EUR (sešpadsmit tūkstoši pieci simti septiņdesmit euro) 

apmērā saskaņā ar pielikumu. 

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

grozījumus, palielinot ieņēmuma “Nekustamā īpašuma nodoklis” plānu par lēmuma 

1. punkta summu. 

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 

  

https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/2611/439_KAC_finansejums.docx
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LĒMUMS Nr.440 

 

Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem 

 Izglītības un sporta centra izveidei Alūksnes pilsētā 

 

Izskatot Alūksnes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Plānošanas un attīstības 

nodaļas 10.11.2022. iesniegumu “Par papildus finansējuma piešķiršanu”, kas reģistrēts 

Alūksnes novada pašvaldībā 10.11.2022. ar Nr. ANP/1-47/22/4110, 

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

aktualizētā Investīciju plāna, kas apstiprināts ar Alūksnes novada pašvaldības domes 

16.08.2022. lēmumu Nr.305, 2.3.1. punktu, 

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

pirmās daļas 4. un 6. 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, 

 

1. Izdalīt no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem finansējumu 48 431 EUR 

(četrdesmit astoņi tūkstoši četri simti trīsdesmit viena euro) apmērā Izglītības un sporta 

centra izveidei Alūksnes pilsētā – durvju piekļuves kontroles sistēmas izveidei un 

klātbūtnes sensoru uzstādīšanai. 

2. Finansējumu attiecināt uz 095323 uzskaites dimensijas kodu – Izglītības un sporta centra 

izveide Alūksnes pilsētā. 

3. Alūksnes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Finanšu nodaļai nodrošināt 

iepriekšminēto līdzekļu iekļaušanu Alūksnes novada pašvaldības budžetā 2022. gadam. 

4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu. 

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 
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LĒMUMS Nr.441 

 

Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem 

 Alūksnes izziņas centra telpu iekārtošanai 

 

Izskatot Alūksnes Tūrisma informācijas centra 09.11.2022. iesniegumu 

Nr. TIC/1.8/22/13 “Par finansējuma piešķiršanu”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 

09.11.2022. ar Nr. ANP/1-42/22/4097, 

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

aktualizētā Investīciju plāna, kas apstiprināts ar Alūksnes novada pašvaldības domes 

16.08.2022. lēmumu Nr. 305, 3.5.2. punktu, 

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

pirmās daļas 5. punktu, 21. panta pirmās daļas 2., 23. un 27. 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, 

 

1. Izdalīt no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem daļēju finansējumu 28 000 EUR 

(divdesmit astoņu tūkstošu euro) apmērā Alūksnes izziņas centra telpu mēbeļu un 

funkcionālā aprīkojuma iegādei. 

2. Finansējumu attiecināt uz 04731 uzskaites dimensijas kodu Tūrisma informācijas centrs. 

3. Alūksnes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Finanšu nodaļai nodrošināt 

iepriekšminēto līdzekļu iekļaušanu Alūksnes novada pašvaldības budžetā 2022. gadam. 

4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu. 

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 
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LĒMUMS Nr.442 

 

Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem jumta seguma 

remontam 

 

Izskatot Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” 21.11.2022. iesniegumu 

Nr. PIIS/1-07/22/64 “Par līdzekļu piešķiršanu”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 

21.11.2022. ar Nr. ANP/1-42/22/4221, 

ņemot vērā Alūksnes novada izglītības attīstības programmas 2016.-2020. gadam, kas 

apstiprināta ar Alūksnes novada pašvaldības domes 24.03.2016. lēmumu Nr.103 (sēdes 

protokols Nr.5, 37.punkts), Izglītības attīstības programmā paredzēto uzdevumu un pasākumu 

plāna 1.1.1. apakšpunktu, 

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” 16. panta otro daļu un 30. pantu,  

 

1. Izdalīt no Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem neparedzētiem 

gadījumiem finansējumu 1 822 EUR (viens tūkstotis astoņi simti divdesmit divu euro) 

apmērā Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” ēkas Raiņa bulvārī 5, 

Alūksnē, Alūksnes novadā jumta seguma remontam. 

2. Finansējumu attiecināt uz 091120 uzskaites dimensijas kodu – Alūksnes pirmsskolas 

izglītības iestāde “Sprīdītis”. 

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 

  



Lēmums satur ierobežotas pieejamības informāciju – personas kodu 
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LĒMUMS Nr.443 

 

Par izmaiņām Administratīvās komisijas sastāvā 

 

Izskatot Ingas OZOLIŅAS 21.11.2022. iesniegumu par piekrišanu darboties Alūksnes 

novada pašvaldības Administratīvajā komisijā un atļaut savienot Alūksnes novada pašvaldības 

Administratīvās komisijas locekļa amatu ar Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja 

amatu, kas saņemts Alūksnes novada pašvaldībā 21.11.2022. un reģistrēts ar Nr. ANP/1-

42/22/4226, 

konstatējot, ka šo amatu savienošana nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts 

amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai, 

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

interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 6. panta pirmo daļu, 7. panta ceturtās 

daļas 2. punkta b) apakšpunktu, sestās daļas 2. punktu un 8.1 panta piekto daļu, 

 

1. Iecelt Ingu OZOLIŅU, personas kods [..], Alūksnes novada pašvaldības 

Administratīvās komisijas locekles amatā ar 2022. gada 1. decembri. 

2. Atļaut Ingai OZOLIŅAI savienot Alūksnes novada pašvaldības Administratīvās 

komisijas locekļa amatu un Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja amatu. 

 

Amatpersona nevar paļauties uz to, ka šī atļauja vienmēr būs spēkā. Atbilstoši likuma “Par 

interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 8.1 panta sestajai daļai un 

Administratīvā procesa likuma 68. panta pirmajai daļai, šis lēmums izdots ar atcelšanas 

atrunu. Amatpersonai savas kompetences ietvaros ir pienākums rakstiski informēt Alūksnes 

novada pašvaldību, ja mainījušies tiesiskie vai faktiskie apstākļi, kas ir pamatā šī lēmuma 

izdošanai un varētu nepieļaut turpmāku amatu savienošanu. 

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, lēmumu par amatu 

savienošanu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Voldemāra Baloža ielā 13A, 

Valmierā, LV-4201) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 
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LĒMUMS Nr.444 

 

Par nomas maksas noteikšanu fizioterapeita kabinetam nekustamā īpašumā Jāņkalna 

ielā 17 A, Alūksnē, Alūksnes novadā 

 

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

a) apakšpunktu un 27. punktu, un Ministru kabineta 2018. gada 20. februāra noteikumu Nr. 97 

“Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” 4. punkta 4.1. apakšpunktu, 5., 7., 12., 

97. punktu un trešo daļu, 

Apstiprināt nomas maksu 162,69 EUR (bez pievienotās vērtības nodokļa) mēnesī 

fizioterapeita kabinetam 16,05 m2 platībā saskaņā ar izvilkumu no būvprojekta (pielikumā) 

nekustamā īpašumā Jāņkalna ielā 17 A, Alūksnē, Alūksnes novadā.  

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 

  

https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/2611/444_Fizioterapeita_kabinets.docx
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LĒMUMS Nr.445 

 

Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu smilts-grants un 

smilts atradnei “Vārpas”, Annas pagastā, Alūksnes novadā 

 

Alūksnes novada pašvaldībā 2022. gada 21. septembrī saņemts un ar Nr. ANP/1-

40/22/3430 reģistrēts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “RUBATE”, reģistrācijas numurs 

40003291605, juridiskā adrese Hipokrāta iela 2 D, Rīga, LV-1079, iesniegums par bieži 

sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas Nr. 2 pagarinājumu. 

Izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, konstatēts: 

- Smilts-grants un smilts atradne “Vārpas” atrodas nekustamā īpašuma “Vārpas-6”, 

kadastra numurs 3644 002 0098, Annas pagastā, Alūksnes novadā, sastāvā esošajā 

zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 3644 002 0098, kura īpašniece, saskaņā ar 

Annas pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr. 100000131984, ir sabiedrība ar 

ierobežotu atbildību “RUBATE”, reģistrācijas numurs 40003291605 (turpmāk – SIA 

“RUBATE”); 

- saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības domes 2015. gada 27. augusta saistošo 

noteikumu Nr. 14/2015 “Alūksnes novada teritorijas plānojums 2015.-2027. gadam, 

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”, Annas pagasta 

teritorijas funkcionālā zonējuma karti, zemes vienība, ar kadastra apzīmējumu 

3644 002 0098, atrodas Rūpnieciskās apbūves teritorijā (R1), kurā, pamatojoties uz 

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 732.1. apakšpunktu, galvenā 

izmantošana ir derīgo izrakteņu ieguve; 

- ar Alūksnes novada pašvaldības domes (turpmāk – Dome) 2011. gada 28. aprīļa 

lēmumu Nr. 167, atradnei “Vārpas” bija izsniegta Bieži sastopamo derīgo izrakteņu 

ieguves atļauja Nr. 2, kas ar Domes 2021. gada 28. janvāra lēmumu Nr. 8 un Domes 

2022. gada 31. marta lēmumu Nr. 83 tika pagarināta līdz 2022. gada 18. augustam; 

- saskaņā ar iesniegumam pievienoto Valsts vides dienesta 2022. gada 14. septembrī 

izsniegto derīgo izrakteņu (izņemot pazemes ūdeņus) atradnes pasi, atradnē 

“Vārpas” ir veikta derīgo izrakteņu ieguve, laikā no 2011. līdz 2021. gadam iegūti 

70,8 tūkst. m3 smilts-grants un 6,06 tūkst. m3 smilts; 

- saskaņā ar Valsts vides dienesta 2022. gada 14. septembrī izsniegto derīgo izrakteņu 

ieguves limitu, ar termiņu līdz 2047. gada 13. septembrim, atradnes “Vārpas” 

ieguves limita apjoms ir 48,72 tūkst. m3 smilts-grants un 110,46 tūkst. m3 smilts, 

krājumi atbilst derīgo izrakteņu krājumu N kategorijai atbilstoši izpētes detalitātei; 

- 2022. gada 12. oktobrī SIA “RUBATE” tika nosūtīta vēstule Nr. ANP/1-40/22/2022, 

ar lūgumu iesniegt papildus dokumentus, saskaņā ar Ministru kabineta 2011. gada 

6. septembra noteikumiem Nr. 696 “Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži 



sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība, kā arī publiskas 

personas zemes iznomāšanas kārtība zemes dzīļu izmantošanai”; 

- 2022. gada 10. novembrī pašvaldībā tika saņemta SIA “RUBATE” atbildes vēstule, 

reģistrēta ar Nr. ANP/1-40/22/4104, ar pieprasītajiem dokumentiem; 

- Valsts vides dienests 2022. gada 8. novembrī atradnei “Vārpas” ir izsniedzis 

tehniskos noteikumus Nr. AP22TN0988, kas derīgi līdz 2047. gada 13. septembrim; 

- pašvaldībai sniegta informācija par personālu, tā kvalifikāciju un karjera izstrādes 

darbu veikšanai paredzēto tehnisko nodrošinājumu; 

- iesniegums par Bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas Nr. 2 

pagarinājumu skatāms kā sākotnējs iesniegums bieži sastopamo derīgo izrakteņu 

ieguves atļaujas izsniegšanai.  

 

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

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

daļas 1. punktu, Ministru kabineta 2011. gada 6. septembra noteikumu Nr. 696 “Zemes dzīļu 

izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība, 

kā arī publiskas personas zemes iznomāšanas kārtība zemes dzīļu izmantošanai” 26., 27., 32. 

un 33. punktu, Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumu Nr. 1055 “Noteikumi par 

valsts nodevu par zemes dzīļu izmantošanas licenci, bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves 

atļauju un atradnes pasi” 4., 5.  un 7. punktu, 

 

1. Izsniegt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “RUBATE”, reģistrācijas numurs 

40003291605, bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju smilts-grants un 

smilts ieguvei atradnē “Vārpas”, kas atrodas nekustamā īpašuma “Vārpas-6”, 

kadastra numurs 3644 002 0098, Annas pagastā, Alūksnes novadā, sastāvā esošajā 

zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 3644 002 0098, ar zemes dzīļu izmantošanas 

nosacījumiem (pielikumā). 

2. Noteikt atļaujas derīguma termiņu saskaņā ar Valsts vides dienesta izsniegtajā derīgo 

izrakteņu ieguves limitā noteikto laikposmu – līdz 2047. gada 13. septembrim. 

3. Atļauju izsniegt pēc maksājuma uzdevuma saņemšanas par valsts nodevas 

142,29 EUR (viens simts četrdesmit divu euro 29 centu) iemaksas pašvaldības 

budžetā. 

 

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Voldemāra Baloža ielā 13A, 

Valmierā, Valmieras novadā, LV-4201, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 

  

https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/2611/445_Varpas_atlauja_pagarinajums.docx
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LĒMUMS Nr.446 

 

LĒMUMS IZSKATĪTS SĒDES SLĒGTAJĀ DAĻĀ  



Satur ierobežotas pieejamības informāciju 
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LĒMUMS Nr.447 

 

LĒMUMS IZSKATĪTS SĒDES SLĒGTAJĀ DAĻĀ 


