
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 27. janvārī sēdes protokols Nr.2, 3. p. 

LĒMUMS Nr.3 

Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Pullans 122”, Pullanā, Alsviķu 

pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu  

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

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

daļu, un ņemot vērā Tautsaimniecības komitejas 13.12.2021. lēmumu (protokols Nr.11, 1.p.), 

1. Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu “Pullans 122”,

Pullanā, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā, īpašuma kadastra Nr. 3642 014 0150, kas

sastāv no zemesgabala 0,0839 ha platībā.

2. Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē.

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

pašvaldības Īpašumu atsavināšanas komisijai.

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

www.aluksne.lv.

Domes priekšsēdētājs Dz.ADLERS 
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ALŪKSNES NOVADA 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 27. janvārī                                                              sēdes protokols Nr.2, 4. p. 

 

LĒMUMS Nr.4 

 

Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Pullans 147 B”, Pullanā, Alsviķu 

pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu  

 

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

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

daļu, un ņemot vērā Tautsaimniecības komitejas 13.12.2021. lēmumu (protokols Nr.11, 1.p.), 

 

1. Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu “Pullans 

147 B”, Pullanā, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā, īpašuma kadastra Nr. 3642 014 

0307, kas sastāv no zemesgabala 0,1365 ha platībā.  

2. Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē. 

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

pašvaldības Īpašumu atsavināšanas komisijai. 

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

www.aluksne.lv. 

 

Domes priekšsēdētājs        Dz.ADLERS 
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ALŪKSNES NOVADA 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 27. janvārī                                                              sēdes protokols Nr.2, 5. p. 

 

LĒMUMS Nr.5 

 

Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Ezermalas iela 50, Alūksnē, 

Alūksnes novadā atsavināšanu  

 

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

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

daļu,  un ņemot vērā Tautsaimniecības komitejas 13.12.2021. lēmumu (protokols Nr.11, 1. p.), 

 

1. Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu Ezermalas iela 

50, Alūksnē, Alūksnes novadā, īpašuma kadastra Nr. 3601 040 6504, kas sastāv no 

zemesgabala 5611m² platībā. 

2. Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē. 

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

pašvaldības Īpašumu atsavināšanas komisijai. 

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

www.aluksne.lv. 

 

Domes priekšsēdētājs        Dz.ADLERS 
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Reģistrācijas numurs 90000018622 
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A/S “SEB banka”, kods UNLALV2X, konts Nr.LV58UNLA0025004130335   

Alūksnē 

2022. gada 27. janvārī                                                              sēdes protokols Nr.2, 6. p. 

 

LĒMUMS Nr.6 

 

Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Sivecu lauks”, Ilzenes pagastā, 

Alūksnes novadā atsavināšanu  

 

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

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

daļu, un ņemot vērā Tautsaimniecības komitejas 13.12.2021. lēmumu (protokols Nr.11, 1.p.), 

 

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

Ilzenes pagastā, Alūksnes novadā, īpašuma kadastra Nr. 3652 005 0335, kas sastāv no 

zemesgabala 0,2407 ha platībā. 

2. Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē. 

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

pašvaldības Īpašumu atsavināšanas komisijai. 

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

www.aluksne.lv. 

 

Domes priekšsēdētājs        Dz.ADLERS 
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Reģistrācijas numurs 90000018622 
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Alūksnē 

2022. gada 27. janvārī                                                              sēdes protokols Nr.2, 7. p. 

 

LĒMUMS Nr.7 

 

Par nekustamā īpašuma Brūža ielā 7, Alūksnē, Alūksnes novadā, zemes daļas nomu 

 

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

 

1. Nodot nomai ielu tirdzniecības organizēšanai (līdz 12 reizēm gadā) Alūksnes novada 

pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

3601 015 0001, Brūža ielā 7, Alūksnē, Alūksnes novadā – daļu 1878 m2 platībā saskaņā 

ar pievienoto skici (pielikumā). 

2. Nomnieka noteikšanai ik gadu rīkot izsoles ar neatkarīga vērtētāja noteiktu tirgus cenu. 

3. Izsoļu organizēšanu uzdot Īpašumu atsavināšanas komisijai. 

4. Pilnvarot pašvaldības domes priekšsēdētāju apstiprināt izsoļu noteikumus un rezultātus. 

5. Izsoļu noteikumus un rezultātus publicēt pašvaldības interneta vietnē www.aluksne.lv. 

 

Domes priekšsēdētājs        Dz.ADLERS 
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Alūksnē 
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LĒMUMS Nr.8 
 

Par atmežošanas atļauju lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanai meža zemē 

īpašumā “Ķūderlauki”, Malienas pagastā, Alūksnes novadā 

 

Izskatot [..], 17.12.2021. iesniegumu, reģistrētu Alūksnes novada pašvaldībā ar 

Nr. ANP/1-40/21/4303, par zemes lietošanas veida maiņu – no meža zemes (lauces) uz 

lauksaimniecībā izmantojamo zemi – nekustamā īpašuma “Ķūderlauki” (kadastra numurs 

3672 003 0026), Malienas pagasts, Alūksnes novads, sastāvā esošā zemes vienībā ar kadastra 

apzīmējumu 3672 003 0007, tiek konstatēts, ka: 

1. Saskaņā ar Malienas pagasta zemesgrāmatas nodalījumu [..] ir nekustamā īpašuma 

“Ķūderlauki” (kadastra numurs 3672 003 0026), Malienas pagasts, Alūksnes 

novads, īpašnieks. 

2. Saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 5. marta noteikumiem Nr. 118 “Kārtība, 

kādā lauksaimniecībā izmantojamo zemi ierīko mežā, kā arī izsniedz atļauju tās 

ierīkošanai” ir saņemti atzinumi no Valsts meža dienesta Ziemeļaustrumu 

virsmežniecības (27.12.2021., Nr. VM8.5-3/589), Valsts vides dienesta Vidzemes 

reģionālās vides pārvaldes (05.01.2022., Nr. 2.3/31/VI/2022) un Dabas 

aizsardzības pārvaldes Vidzemes reģionālās administrācijas (07.01.2022., 

Nr. 3.13/62/2022-N) par to, ka minētajām iestādēm nav iebildumu plānotajai meža 

zemes atmežošanai. 

3. Saskaņā ar 2012. gadā izstrādāto meža inventarizācijas un apsaimniekošanas 

projektu 2.kvartāla otrajā un trešajā nogabalā, ar kopējo platību 0,9 ha, 

atmežojamās teritorijas statuss ir Meža dzīvnieku barošanas lauce (atklāta platība, 

kura tiek apstrādāta, lai audzētu lauksaimniecisko produkciju meža dzīvnieku 

piebarošanai). 

4. Saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības 2015. gada 27. augusta saistošo 

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

2027. gadam, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk – 

Teritorijas plānojums) 272. punktu meža zemes atmežošana atļauta 

lauksaimniecības zemes ierīkošanai. 

5. Saskaņā ar Teritorijas plānojuma Malienas pagasta funkcionālā zonējuma karti 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3672 003 0007 atmežojamā platība atrodas 

Lauksaimniecības teritorijas (L) funkcionālajā zonā. 

 

Pamatojoties uz Meža likuma 41. panta pirmo daļu, Lauksaimniecības un lauku 

attīstības likuma 10.1 panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2013. gada 5. marta noteikumu 

Nr. 118 “Kārtība, kādā lauksaimniecībā izmantojamo zemi ierīko mežā, kā arī izsniedz atļauju 

tās ierīkošanai” 7. punktu, Ministru kabineta 2007. gada 21. augusta noteikumu Nr. 562 

“Noteikumi par zemes lietošanas veidu klasifikācijas kārtību un to noteikšanas kritērijiem” 

alu
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.lv



pielikumu, 

 

atļaut [..], atmežot meža zemi, mainot zemes lietošanas veidu no Mežs uz 

Lauksaimniecībā izmantojamā zeme, nekustamā īpašuma “Ķūderlauki” (kadastra numurs 

3672 003 0026), Malienas pagasts, Alūksnes novads, sastāvā esošai zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 3672 003 0007, saskaņā ar 16.09.2021. situācijas plānu, šādos meža zemes 

nogabalos: 

 

Zemes vienības 

 kadastra 

apzīmējums 

Kvartāla 

numurs* 

Nogabala 

numurs* 

Platība,  

ha* 

Zemes lietošanas veids 

pēc atmežošanas 

3672 003 0007 2 
2 0,3 013 (pļava) 

3 0,6 011 (aramzeme) 

KOPĀ: 0,9  
*saskaņā ar 2012.gada meža inventarizācijas un apsaimniekošanas projektu 

 

Administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.  

 

Administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Voldemāra Baloža ielā 

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

 

Pielikumā: [..]. 
 

Domes priekšsēdētājs        Dz.ADLERS 
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Reģistrācijas numurs 90000018622 
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Alūksnē 

2022. gada 27. janvārī                                                              sēdes protokols Nr.2, 9. p. 

 

LĒMUMS Nr.9 

 

Par Alūksnes novada domes 2020. gada 28. janvāra lēmuma Nr. 6 atzīšanu par spēku 

zaudējušu 

 

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

 

Atzīt par spēku zaudējušu Alūksnes novada domes 2020. gada 28. janvāra lēmumu 

Nr. 6 “Par Alūksnes novada pašvaldības Arhīva ekspertu komisijas nolikuma apstiprināšanu”. 

 

Domes priekšsēdētājs        Dz.ADLERS 
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Alūksnē 

2022. gada 27. janvārī                                                                       sēdes protokols Nr.2, 10. p. 

 

LĒMUMS Nr.10 

 

Par Alūksnes novada domes 2021. gada 29. jūlija lēmuma Nr. 239 atzīšanu par spēku 

zaudējušu 

 

Ņemot vērā Alūksnes novada pašvaldības domes 2021. gada 23. decembra saistošos 

noteikumus Nr. 31/2021 “Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības domes 2013. gada 25. jūlija 

saistošajos noteikumos Nr. 18/2013 “Alūksnes novada pašvaldības nolikums”” un pamatojoties 

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

 

Atzīt par spēku zaudējušu Alūksnes novada domes 2021. gada 29. jūlija lēmumu Nr. 239 

“Par Alūksnes novada interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotāciju no valsts 

budžeta līdzekļiem sadales komisijas personālsastāvu”. 

 

Domes priekšsēdētājs                Dz.ADLERS 
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LĒMUMS Nr.11 

 

Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 2012. gada 23. augusta 

noteikumos Nr. 4/2012 “Kārtība, kādā sadala mērķdotāciju interešu izglītības 

programmu īstenošanai” 

 

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

 

Izdarīt Alūksnes novada pašvaldības domes 2012. gada 23. augusta noteikumos Nr. 4/2012 

“Kārtība, kādā sadala mērķdotāciju interešu izglītības programmu īstenošanai” šādus 

grozījumus: 

 

1. Izteikt 5. punktu šādā redakcijā: 

“5. Komisijas personālsastāvu nosaka pašvaldības izpilddirektors ar rīkojumu.” 

2. Svītrot 8.1.punktu. 

3. Papildināt 10. punktu aiz vārdiem “Alūksnes novada pašvaldības” ar vārdiem 

“Centrālās administrācijas” un svītrot tekstu “ar stāžu virs 10 gadiem”. 

4. Svītrot 11. punktā tekstu “un rezerves fonda”. 

5. Svītrot 12. punktu. 

 

Domes priekšsēdētājs        Dz.ADLERS 
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LĒMUMS Nr.12 

 

Par Stipendiju piešķiršanas komisiju 

 

 Ņemot vērā Alūksnes novada pašvaldības domes 2021. gada 23. decembra saistošos 

noteikumus Nr. 31/2021 “Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības domes 2013. gada 25. jūlija 

saistošajos noteikumos Nr. 18/2013 “Alūksnes novada pašvaldības nolikums”” un Alūksnes 

novada pašvaldības domes 2021. gada 23. decembra saistošos noteikumus Nr. 32/2021 

“Grozījums Alūksnes novada pašvaldības domes 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos 

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

 

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

 

1. Atzīt par spēku zaudējušu Alūksnes novada domes 2016. gada 28. aprīļa lēmuma 

Nr. 145 “Par Alūksnes novada pašvaldības stipendijām” 3. punktu. 

2. Atzīt par spēku zaudējušu Alūksnes novada domes 2021. gada 29. jūlija lēmumu 

Nr. 237 “Par Stipendiju piešķiršanas komisijas personālsastāvu”. 

3. Lēmums stājas spēkā vienlaikus ar Alūksnes novada pašvaldības domes 2021. gada 

23. decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 32/2021 “Grozījums Alūksnes novada 

pašvaldības domes 2016. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 4/2016 “Par 

pašvaldības stipendiju piešķiršanu speciālistu piesaistei Alūksnes novadā”. 

 

Domes priekšsēdētājs        Dz.ADLERS 
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LĒMUMS Nr.13 

 

Par Pedagoģiski medicīnisko komisiju 

 

 Ņemot vērā Alūksnes novada pašvaldības domes 2021. gada 23. decembra saistošos 

noteikumus Nr. 31/2021 “Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības domes 2013. gada 25. jūlija 

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

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

 

1. Atzīt par spēku zaudējušu Alūksnes novada domes 2009. gada 17. septembra lēmumu 

Nr. 190 “Par Pedagoģiski medicīniskās komisijas izveidošanu”. 

2. Atzīt par spēku zaudējušu Alūksnes novada domes 2017. gada 28. jūnija lēmumu 

Nr. 202 “Par Pedagoģiski medicīniskās komisijas izveidošanu”. 

3. Atzīt par spēku zaudējušu Alūksnes novada domes 2021. gada 29. jūlija lēmumu 

Nr. 236 “Par Pedagoģiski medicīniskās komisijas personālsastāvu”. 

 

Domes priekšsēdētājs        Dz.ADLERS 
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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 27. janvārī                                                                     sēdes protokols Nr.2, 14. p. 

 

LĒMUMS Nr.14 

 

Par izmaiņām Dzīvokļu komisijas sastāvā 

 

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

 

Ņemot vērā Dzīvokļu komisijas locekles Ievas PĀRUPES 06.01.2022. iesniegumu, 

reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 06.01.2022. ar Nr. ANP/1-47/22/77,  

 

Atbrīvot Ievu PĀRUPI no Alūksnes novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas locekles 

amata, nosakot pēdējo amata pildīšanas dienu 2022.gada 27.janvāri. 

 

Domes priekšsēdētājs        Dz.ADLERS 
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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 27. janvārī                                                                      sēdes protokols Nr.2, 15. p. 

 

LĒMUMS Nr.15 

 

Par saistošo noteikumu Nr. 1/2022 

“Grozījums Alūksnes novada pašvaldības domes 2014. gada 27. marta saistošajos 

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

izdošanu 

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

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 1/2022 “Grozījums Alūksnes novada pašvaldības 

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

iedzīvotājiem Alūksnes novadā”” un to paskaidrojuma rakstu.  

 

Domes priekšsēdētājs        Dz.ADLERS 
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https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/2801/Saistosie_noteikumi_grozijumi_materialais_atbalsts.docx
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/2801/Saistosie_noteikumi_grozijumi_materialais_atbalsts.docx
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/2801/Saistosie_noteikumi_grozijumi_materialais_atbalsts.docx
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LĒMUMS Nr.16 

 

Par saistošo noteikumu Nr.2/2022 

“Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības domes 2020. gada 26. marta saistošajos 

noteikumos Nr. 7/2020 “Par atvieglojumiem nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem 

Alūksnes novadā”” izdošanu  

 

Pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5. panta trešo un ceturto daļu, 

 

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 2/2022 “Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības 

domes 2020. gada 26. marta saistošajos noteikumos Nr. 7/2020 “Par atvieglojumiem 

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

 

Domes priekšsēdētājs        Dz.ADLERS 
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https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/2801/Saistosie_noteikumi_grozijumi_nekust_ip_nodokla_maksatajiem.docx
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/2801/Saistosie_noteikumi_grozijumi_nekust_ip_nodokla_maksatajiem.docx
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/2801/Saistosie_noteikumi_grozijumi_nekust_ip_nodokla_maksatajiem.docx
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LĒMUMS Nr.17 

 

Par saistošo noteikumu Nr.3/2022 “Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības domes 

2021. gada 23. septembra saistošajos noteikumos Nr. 27/2021 “Par Alūksnes novada 

pašvaldības aģentūras “SPODRA” maksas pakalpojumiem”” izdošanu 

 

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

 

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.3/2022 “Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības 

domes 2021. gada 23. septembra saistošajos noteikumos Nr. 27/2021 “Par Alūksnes novada 

pašvaldības aģentūras “SPODRA” maksas pakalpojumiem”” un to paskaidrojuma rakstu. 

 

Domes priekšsēdētājs        Dz.ADLERS 
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https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/2801/Saistosie_noteikumi_grozijumi_Spodras_pakalpojumiem.docx
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/2801/Saistosie_noteikumi_grozijumi_Spodras_pakalpojumiem.docx
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/2801/Saistosie_noteikumi_grozijumi_Spodras_pakalpojumiem.docx
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LĒMUMS Nr.18 

 

Par Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes īslaicīgas nomas maksas pakalpojumu 

 

Ņemot vērā Alūksnes novada pašvaldības 2018. gada 22. novembra noteikumu Nr. 6/2018 

“Kārtība, kādā tiek organizēts pašvaldības nekustamo īpašumu iznomāšana vai atsavināšanas 

process” 23. punktu, Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektora 2017. gada 22. maija 

rīkojumu Nr. ANP/1-6/17/167 “Maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodika un 

izcenojumu apstiprināšanas kārtība” 22. punktu, 

pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punkta g) 

apakšpunktu, Pievienotās vērtības nodokļa likuma 5. panta pirmās daļas 2. punktu un Ministru 

kabineta 2018. gada 20. februāra noteikumu Nr. 97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas 

noteikumi” 4. panta 4.1. un 4.4. apakšpunktu, 6.punkta 6.4.apakšpunktu, 

 

1. Noteikt maksu par īslaicīgu telpu nomu Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes telpai 

Nr. 209 Uzvaras ielā 1, Alūksnē, Alūksnes novadā, 1,24 euro stundā. PVN likme tiek 

piemērota normatīvajos aktos noteiktajā apmērā. 

2. Lēmuma izpildi nodrošina Alūksnes novada Sociālo lietu pārvalde. 

3. Lēmums stājas spēkā 2022. gada 1. februārī. 

 

Domes priekšsēdētājs        Dz.ADLERS 
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Lēmums satur ierobežotas pieejamības informāciju 
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LĒMUMS Nr.19 

 

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

vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā” 

 

Izskatot Centrālās administrācijas Kancelejas iesniegumu “Par summētā darba laika 

noteikšanu”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 10.01.2022. ar Nr. ANP/1-47/22/106, 

Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektora iesniegumu “Par atalgojumu Informācijas 

tehnoloģiju nodaļas darbiniekiem”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 11.01.2022. ar 

Nr. ANP/1-47/22/127, Alūksnes pilsētas sākumskolas iesniegumu Nr. SAK/1-13/22/4 “Par 

izmaiņu veikšanu amatu sarakstā”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 11.01.2022. ar 

Nr. ANP/1-42/22/140, Pašvaldības aģentūras “SPODRA” 18.01.2022. iesniegumu Nr. SPO/1-

5/22/11 “Par amata algas noteikšanu”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 18.01.2021. 

ar Nr. ANP/1-42/22/200, Alūksnes novada pašvaldības policijas 19.01.2022. iesniegumu 

Nr. POL/1-16/22/5 “Par mēneša amatalgu noteikšanu no 01.02.2022.”, kas reģistrēts Alūksnes 

novada pašvaldībā 19.01.2022. ar Nr. ANP/1-42/22/214, Alūksnes novada Sociālo lietu 

pārvaldes iesniegumu Nr. SLP/1-7/22/9, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 04.01.2022. 

ar Nr. ANP/1-42/22/31, un akceptējot to daļēji,  

ņemot vērā Nacionālā veselības centra 26.01.2022. vēstules Nr.9-3/178/2022, Nr.9-

3/180/2022, Nr.9-3/181/2022, Nr.9-3/182,2022 un Nr.9-3/183/2022 “Par līdzekļu apjomu 

primārās veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai 2022.gadam”, kas reģistrētas Alūksnes 

novada pašvaldībā 26.01.2022. attiecīgi ar Nr. ANP/1-35/22/326, Nr. ANP/1-35/22/327, 

Nr. ANP/1-35/22/328, Nr. ANP/1-35/22/329 un Nr. ANP/1-35/22/330, 

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

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

5.9. un 5.10. punktu,  

 

Ar 2022.gada 1.februāri izdarīt grozījumus Alūksnes novada domes 28.12.2020. 

lēmumā Nr.342 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”:  

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

1.1. 4.pozīcijas amata vienībai – jurists, amatalgas un mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar 

amatalgas un mēnešalgas likmi “[..]”; 

1.2. 9. un 24. pozīcijas amata vienībai – vadītājs, amatalgas un mēnešalgas likmi “[..]” 

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

1.3. 10. un 25. pozīcijas amata vienībai – ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis, 

amatalgas un mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar amatalgas un mēnešalgas likmi “[..]”; 
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1.4. 13. un 37. pozīcijas amata vienībai – sociālais darbinieks, amatalgas likmi “[..]” 

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

“[..]”; 

1.5. 14. un 28. pozīcijas amata vienībai – sociālais aprūpētājs, amatalgas un mēnešalgas 

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

1.6. 16. un 30. pozīcijas amata vienībai – pavārs, amatalgas un mēnešalgas likmi “[..]” 

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

1.7. 17. un 31. pozīcijas amata vienībai – virtuves strādnieks, amatalgas un mēnešalgas 

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

1.8. 18. un 32. pozīcijas amata vienībai – apkopējs, amatalgas un mēnešalgas likmi “[..]” 

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

1.9. 19. un 33. pozīcijas amata vienībai – noliktavas pārzinis, amatalgas un mēnešalgas 

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

1.10. 20. un 34. pozīcijas amata vienībai – veļas pārzinis, amatalgas un mēnešalgas 

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

1.11. 21. un 25. pozīcijas amata vienībai – dežurants, amatalgas un  mēnešalgas likmi 

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

1.12. 23. un 38. pozīcijas amata vienībai – sociālais rehabilitētājs, amata saimi 

(apakšsaimi), līmeni “39./II A” aizstāt ar amata saimi (apakšsaimi), līmeni “39./II B”, 

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

1.13. 36. pozīcijas amata vienībai – palīgstrādnieks, amatalgas un mēnešalgas likmi 

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

2. Centrālajai administrācijai (1.pielikums): 

2.1. 32. un 33.pozīcijai – sabiedrisko attiecību speciālists, noteikt summēto darba 

laiku; 

2.2. 36.pozīcijas amata vienībai – Informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītājs, amata 

saimi (apakšsaimi), līmeni “19./19.3/II B” aizstāt ar amata saimi (apakšsaimi), līmeni 

“19./19.3/III A”, amatalgas grupu “11” aizstāt ar amatalgas grupu “13” amatalgas un  

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

2.3. 37.pozīcijas amata vienībai – datorgrafiķis, amata nosaukumu “Datorgrafiķis” 

aizstāt ar amata nosaukumu “Mājaslapas administrators”, profesiju klasifikatora kodu 

“2166 05” aizstāt ar profesiju klasifikatora kodu “3514 03”, amatalgas un  mēnešalgas 

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

2.4. 38.pozīcijas amata vienībai – datorsistēmu un datortīklu administrators, 

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

2.5. 39.pozīcijas amata vienībai – datorsistēmu tehniķis, amatalgas un  mēnešalgas 

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

3. Alūksnes pilsētas sākumskolai (34.pielikums): 

3.1. 1.pozīcijas amata vienībai – direktora vietnieks saimnieciskajā darbā, amatalgas 

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

3.2. 2.pozīcijas amata vienībai – lietvedības sekretārs, amatalgas un  mēnešalgas 

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

3.3. likvidēt 7.pozīcijas amata vienību – palīgstrādnieks. 

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

4.1. 7.pozīcijas amata vienībai – kokkopis – arborists, amatalgas un  mēnešalgas 

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

4.2. 10.pozīcijas amata vienībai – kravas automobiļa vadītājs, amatalgas un  

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

4.3. 11.pozīcijas amata vienībai – traktora vadītājs, amatalgas un  mēnešalgas likmi 

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

4.4. 26.pozīcijas amata vienībai – ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis, 

amatalgas un  mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar amatalgas un mēnešalgas likmi “[..]”; 
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4.5. 28.pozīcijas amata vienībai – mežzinis, amatalgas un  mēnešalgas likmi “[..]” 

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

4.6. 30.pozīcijas amata vienībai – teritorijas dežurants, amatalgas un  mēnešalgas 

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

5. Alūksnes novada pašvaldības policijai (3.pielikums): 

5.1. 1.pozīcijas amata vienībai – priekšnieks, amatalgas un  mēnešalgas likmi “[..]” 

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

5.2. 2.pozīcijas amata vienībai – inspektors, amatalgas un  mēnešalgas likmi “[..]” 

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

5.3. 3.pozīcijas amata vienībai – vecākais inspektors, amatalgas un  mēnešalgas likmi 

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

5.4. 4.pozīcijas amata vienībai – lietvedis, amatalgas un  mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt 

ar amatalgas un mēnešalgas likmi “[..]”; 

5.5. likvidēt 5.pozīcijas amata vienību – vecākais inspektors; 

5.6. 6.pozīcijas amata vienībai – inspektors, amatalgas un  mēnešalgas likmi “[..]” 

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

6. Alsviķu pagasta pārvaldei (6.pielikums) 8. un 10.pozīcijas amata vienībai – ambulatorā 

dienesta ārsta palīgs, amatalgas likmi “[..]” aizstāt ar amatalgas likmi “[..]”, mēnešalgas 

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

7. Jaunalūksnes pagasta pārvaldei ( 9.pielikums) 14.pozīcijas amata vienībai – ārsta palīgs 

(feldšeris), amatalgas likmi “[..]” aizstāt ar amatalgas likmi “[..]”, mēnešalgas likmi 

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

8. Mārkalnes pagasta pārvaldei (16.pielikums) 7.pozīcijas amata vienībai – ārsta palīgs, 

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

mēnešalgas likmi “[..]”. 

9. Pededzes pagasta pārvaldei (17.pielikums) 9.pozīcijas amata vienībai - ārsta palīgs, 

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

mēnešalgas likmi “[..]”. 

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 
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Lēmums satur ierobežotas pieejamības informāciju – personas kodu 
 

   
 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME 

Reģistrācijas numurs 90000018622 
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www.aluksne.lv 

A/S “SEB banka”, kods UNLALV2X, konts Nr.LV58UNLA0025004130335   

Alūksnē 

2022. gada 27. janvārī                                                                     sēdes protokols Nr.2, 20. p. 

 

LĒMUMS Nr.20 

 

Par atļauju Elitai LAIVAI savienot amatus 

 

Izskatot Zeltiņu pagasta pārvaldes vadītājas un komisijas, kura organizē nomas tiesību 

izsoles un Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā noteiktos iepirkumus Alsviķu, Ilzenes un 

Zeltiņu pagastu pārvaldēs, priekšsēdētāja vietnieces Elitas LAIVAS 19.01.2022. iesniegumu 

par amatu savienošanu, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 20.01.2022. ar Nr. ANP/1-

42/22/226, 

konstatējot, ka minēto amatu savienošana nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar 

valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs amatpersonas tiešo pienākumu 

pildīšanai, 

ņemot vērā likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 

6. panta pirmo un otro daļu, 7. panta ceturtās daļas 2) punkta b) apakšpunktu, sestās daļas 

2) punktu, 8.1 panta piektās daļas 1. un 2. punktu, Administratīvā procesa likuma 67. pantu, 

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

atļaut Elitai LAIVAI (personas kods [..]) savienot Zeltiņu pagasta pārvaldes vadītāja un  

komisijas, kura organizē nomas tiesību izsoles un Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā 

noteiktos iepirkumus Alsviķu, Ilzenes un Zeltiņu pagastu pārvaldēs,  priekšsēdētāja vietnieka 

amatus. 

 

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

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

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

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

pamatā šī lēmuma izdošanai un varētu nepieļaut turpmāku amatu savienošanu. 

Atbilstoši Likuma vispārīgajam regulējumam amatpersona pati ir atbildīga par interešu 

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

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

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

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

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

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

viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 
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Lēmums satur ierobežotas pieejamības informāciju – personas kodu 
 

   
 

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 27. janvārī                                                                     sēdes protokols Nr.2, 21. p. 

 

LĒMUMS Nr.21 

 

Par atļauju Ivetai BALTAJAI-VANAGAI savienot amatus 

 

Izskatot Kalncempju pagasta pārvaldes vadītājas, komisijas, kura organizē nomas 

tiesību izsoles un Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā noteiktos iepirkumus Annas, 

Jaunannas un Kalncempju pagastu pārvaldēs, locekles Ivetas BALTĀS-VANAGAS 

20.01.2022. iesniegumu par minēto amatu un biedrības “Interešu centrs “JAUNANNA”” valdes 

locekļa amata savienošanu, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 20.01.2022. ar Nr. ANP/1-

42/22/236, 

konstatējot, ka minēto amatu savienošana nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar 

valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs amatpersonas tiešo pienākumu 

pildīšanai, 

ņemot vērā likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 

6. panta pirmo un otro daļu, 7. panta ceturtās daļas 1) punktu, 2) punkta b) apakšpunktu, sestās 

daļas 2) punktu, 8.1 panta piektās daļas 1. un 2. punktu, Administratīvā procesa likuma 

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

atļaut Ivetai BALTAJAI-VANAGAI (personas kods [..]) savienot Kalncempju pagasta 

pārvaldes vadītāja amatu, komisijas, kura organizē nomas tiesību izsoles un Publisko iepirkumu 

likuma 9.panta kārtībā noteiktos iepirkumus Annas, Jaunannas un Kalncempju pagastu 

pārvaldēs, locekļa amatu un valdes locekļa amatu biedrībā “Interešu centrs “JAUNANNA””, 

reģistrācijas Nr. 40008045371. 

 

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

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

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

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

pamatā šī lēmuma izdošanai un varētu nepieļaut turpmāku amatu savienošanu. 

Atbilstoši Likuma vispārīgajam regulējumam amatpersona pati ir atbildīga par interešu 

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

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

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

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

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

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

viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 
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Lēmums satur ierobežotas pieejamības informāciju – personas kodu 
 

   
 

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 27. janvārī                                                                     sēdes protokols Nr.2, 22. p. 

 

LĒMUMS Nr.22 

 

Par atļauju Ivetai DRIŅINAI savienot amatus 

 

Izskatot Mārkalnes pagasta pārvaldes vadītājas un komisijas, kura organizē nomas 

tiesību izsoles un Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā noteiktos iepirkumus 

Jaunalūksnes, Mārkalnes un Pededzes pagastu pārvaldēs, priekšsēdētāja vietnieces Ivetas 

DRIŅINAS 20.01.2022. iesniegumu par amatu savienošanu, reģistrēts Alūksnes novada 

pašvaldībā 20.01.2022. ar Nr. ANP/1-42/22/237, 

konstatējot, ka minēto amatu savienošana nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar 

valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs amatpersonas tiešo pienākumu 

pildīšanai, 

ņemot vērā likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 

6. panta pirmo un otro daļu, 7. panta ceturtās daļas 2) punkta b) apakšpunktu, sestās daļas 

2) punktu, 8.1 panta piektās daļas 1. un 2. punktu, Administratīvā procesa likuma 67. pantu, 

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

 

atļaut Ivetai DRIŅINAI (personas kods [..]) savienot Mārkalnes pagasta pārvaldes 

vadītāja un komisijas, kura organizē nomas tiesību izsoles un Publisko iepirkumu likuma 

9. panta kārtībā noteiktos iepirkumus Jaunalūksnes, Mārkalnes un Pededzes pagastu pārvaldēs, 

priekšsēdētāja vietnieka amatus. 

 

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

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

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

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

pamatā šī lēmuma izdošanai un varētu nepieļaut turpmāku amatu savienošanu. 

Atbilstoši Likuma vispārīgajam regulējumam amatpersona pati ir atbildīga par interešu 

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

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

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

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

  

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

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

viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 
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Lēmums satur ierobežotas pieejamības informāciju – personas kodu 
 

   
 

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 27. janvārī                                                                     sēdes protokols Nr.2, 23. p. 

 

LĒMUMS Nr.23 

 

Par atļauju Ingrīdai SNIEDZEI savienot amatus 

 

Izskatot Alsviķu pagasta pārvaldes vadītājas, komisijas, kura organizē nomas tiesību 

izsoles un Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā noteiktos iepirkumus Alsviķu, Ilzenes un 

Zeltiņu pagastu pārvaldēs, priekšsēdētājas Ingrīdas SNIEDZES 20.01.2022. iesniegumu, 

reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 20.01.2022. ar Nr. ANP/1-42/22/232, par minēto amatu, 

biedrības “Laurencenes iela 4 K2” valdes locekļa amata, saimnieciskās darbības veicēja ārsta 

pedagoģiskās darbības pakalpojumu jomā un savu nekustamo īpašumu apsaimniekošanas, 

iznomāšanas jomā savienošanu, 

konstatējot, ka minēto amatu savienošana nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar 

valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs amatpersonas tiešo pienākumu 

pildīšanai, 

ņemot vērā likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 

6. panta pirmo, otro un ceturto daļu, 7. panta ceturtās daļas 1) punktu, 2) punkta b) apakšpunktu, 

sestās daļas 2) punktu, 8.1 panta piektās daļas 1. un 2. punktu, Administratīvā procesa likuma 

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

 

atļaut Ingrīdai SNIEDZEI (personas kods [..]) savienot Alsviķu pagasta pārvaldes 

vadītāja amatu, komisijas, kura organizē nomas tiesību izsoles un Publisko iepirkumu likuma 

9.panta kārtībā noteiktos iepirkumus Alsviķu, Ilzenes un Zeltiņu pagastu pārvaldēs, 

priekšsēdētāja amatu, valdes locekļa amatu biedrībā “Laurencenes iela 4 K2”, reģistrācijas Nr. 

40008183730, pedagoga darbu un saimniecisko darbību, kura tiek veikta, pārvaldot pašas valsts 

amatpersonas piederošos nekustamos īpašumus. 

 

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

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

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

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

pamatā šī lēmuma izdošanai un varētu nepieļaut turpmāku amatu savienošanu. 

Atbilstoši Likuma vispārīgajam regulējumam amatpersona pati ir atbildīga par interešu 

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

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

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

savienojot amatus, pastāv iespēja, ka amatpersona var nonākt interešu konflikta situācijā.
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Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu, šo administratīvo aktu 

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

viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 
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Lēmums satur ierobežotas pieejamības informāciju – personas kodu 
 

   
 

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 27. janvārī                                                                     sēdes protokols Nr.2, 24. p. 

 

LĒMUMS Nr.24 

 

Par atļauju Daigai VĪTOLAI savienot amatus 

 

Izskatot Pededzes pagasta pārvaldes vadītājas, komisijas, kura organizē nomas tiesību 

izsoles un Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā noteiktos iepirkumus Jaunalūksnes, 

Mārkalnes un Pededzes pagastu pārvaldēs, locekles Daigas VĪTOLAS 20.01.2022. iesniegumu 

par minēto amatu un biedrības “Pededzes Nākotne” valdes priekšsēdētāja amata savienošanu, 

reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 20.01.2022. ar Nr. ANP/1-42/22/233, 

konstatējot, ka minēto amatu savienošana nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar 

valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs amatpersonas tiešo pienākumu 

pildīšanai, 

ņemot vērā likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 

6. panta pirmo un otro daļu, 7. panta ceturtās daļas 1) punktu, 2) punkta b) apakšpunktu, sestās 

daļas 2) punktu, 8.1 panta piektās daļas 1. un 2. punktu, Administratīvā procesa likuma 

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

atļaut Daigai VĪTOLAI (personas kods [..]) savienot Pededzes pagasta pārvaldes 

vadītāja amatu, komisijas, kura organizē nomas tiesību izsoles un Publisko iepirkumu likuma 

9.panta kārtībā noteiktos iepirkumus Jaunalūksnes, Mārkalnes un Pededzes pagastu pārvaldēs, 

locekļa amatu un valdes priekšsēdētāja amatu biedrībā “Pededzes Nākotne”, reģistrācijas Nr. 

40008051202. 

 

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

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

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

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

pamatā šī lēmuma izdošanai un varētu nepieļaut turpmāku amatu savienošanu. 

Atbilstoši Likuma vispārīgajam regulējumam amatpersona pati ir atbildīga par interešu 

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

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

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

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

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

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

viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 
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Lēmums satur ierobežotas pieejamības informāciju – personas kodu 
 

   
 

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 27. janvārī                                                                     sēdes protokols Nr.2, 25. p. 

 

LĒMUMS Nr.25 

 

Par atļauju Vēsmai ČUGUNOVAI savienot amatus 

 

Izskatot Jaunannas pagasta pārvaldes vadītājas un komisijas, kura organizē nomas 

tiesību izsoles un Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā noteiktos iepirkumus Annas, 

Jaunannas un Kalncempju pagastu pārvaldēs, locekles Vēsmas ČUGUNOVAS 21.01.2022. 

iesniegumu par amatu savienošanu, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 21.01.2022. ar 

Nr. ANP/1-42/22/245, 

konstatējot, ka minēto amatu savienošana nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar 

valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs amatpersonas tiešo pienākumu 

pildīšanai, 

ņemot vērā likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 

6. panta pirmo un otro daļu, 7. panta ceturtās daļas 2) punkta b) apakšpunktu, sestās daļas 

2) punktu, 8.1 panta piektās daļas 1. un 2. punktu, Administratīvā procesa likuma 67. pantu, 

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

 

atļaut Vēsmai ČUGUNOVAI (personas kods [..]) savienot Jaunannas pagasta pārvaldes 

vadītāja un komisijas, kura organizē nomas tiesību izsoles un Publisko iepirkumu likuma 

9. panta kārtībā noteiktos iepirkumus Annas, Jaunannas un Kalncempju pagastu pārvaldēs, 

locekļa amatus. 

 

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

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

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

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

pamatā šī lēmuma izdošanai un varētu nepieļaut turpmāku amatu savienošanu. 

Atbilstoši Likuma vispārīgajam regulējumam amatpersona pati ir atbildīga par interešu 

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

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

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

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

  

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

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

viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 

alu
ks

ne
.lv



Lēmums satur ierobežotas pieejamības informāciju – personas kodu 
 

   
 

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 27. janvārī                                                                     sēdes protokols Nr.2, 26. p. 

 

LĒMUMS Nr.26 

 

Par atļauju Rudītei PEHLAKAI savienot amatus 

 

Izskatot Ilzenes pagasta pārvaldes vadītājas un komisijas, kura organizē nomas tiesību 

izsoles un Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā noteiktos iepirkumus Alsviķu, Ilzenes un 

Zeltiņu pagastu pārvaldēs, locekles Rudītes PEHLAKAS 20.01.2022. iesniegumu par amatu 

savienošanu, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 21.01.2022. ar Nr. ANP/1-42/22/256, 

konstatējot, ka minēto amatu savienošana nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar 

valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs amatpersonas tiešo pienākumu 

pildīšanai, 

ņemot vērā likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 

6. panta pirmo un otro daļu, 7. panta ceturtās daļas 2) punkta b) apakšpunktu, sestās daļas 

2) punktu, 8.1 panta piektās daļas 1. un 2. punktu, Administratīvā procesa likuma 67. pantu, 

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

 

atļaut Rudītei PEHLAKAI (personas kods [..]) savienot Ilzenes pagasta pārvaldes 

vadītāja un komisijas, kura organizē nomas tiesību izsoles un Publisko iepirkumu likuma 

9. panta kārtībā noteiktos iepirkumus Alsviķu, Ilzenes un Zeltiņu pagastu pārvaldēs, locekļa 

amatus. 

 

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

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

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

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

pamatā šī lēmuma izdošanai un varētu nepieļaut turpmāku amatu savienošanu. 

Atbilstoši Likuma vispārīgajam regulējumam amatpersona pati ir atbildīga par interešu 

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

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

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

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

 

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

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

viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 

alu
ks

ne
.lv



Lēmums satur ierobežotas pieejamības informāciju – personas kodu 
 

   
 

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 27. janvārī                                                                     sēdes protokols Nr.2, 27. p. 

 

LĒMUMS Nr.27 

 

Par atļauju Vijai ZAĶEI savienot amatus 

 

Izskatot Annas pagasta pārvaldes vadītājas un komisijas, kura organizē nomas tiesību 

izsoles un Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā noteiktos iepirkumus Annas, Jaunannas 

un Kalncempju pagastu pārvaldēs, priekšsēdētāja vietnieces Vijas ZAĶES 20.01.2022. 

iesniegumu par amatu savienošanu, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 20.01.2022. ar 

Nr. ANP/1-42/22/240, 

konstatējot, ka minēto amatu savienošana nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar 

valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs amatpersonas tiešo pienākumu 

pildīšanai, 

ņemot vērā likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 

6. panta pirmo un otro daļu, 7. panta ceturtās daļas 2) punkta b) apakšpunktu, sestās daļas 

2) punktu, 8.1 panta piektās daļas 1. un 2. punktu, Administratīvā procesa likuma 67. pantu, 

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

 

atļaut Vijai ZAĶEI (personas kods [..]) savienot Annas pagasta pārvaldes vadītāja un 

komisijas, kura organizē nomas tiesību izsoles un Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā 

noteiktos iepirkumus Annas, Jaunannas un Kalncempju pagastu pārvaldēs, priekšsēdētāja 

vietnieka amatus. 

 

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

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

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

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

pamatā šī lēmuma izdošanai un varētu nepieļaut turpmāku amatu savienošanu. 

Atbilstoši Likuma vispārīgajam regulējumam amatpersona pati ir atbildīga par interešu 

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

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

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

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

  

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

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

viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 

alu
ks

ne
.lv



Lēmums satur ierobežotas pieejamības informāciju – personas kodu 
 

   
 

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 27. janvārī                                                                     sēdes protokols Nr.2, 28. p. 

 

LĒMUMS Nr.28 

 

Par atļauju Viesturam ZAĶIM savienot amatus 

 

Izskatot Jaunalūksnes pagasta pārvaldes vadītāja un komisijas, kura organizē nomas 

tiesību izsoles un Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā noteiktos iepirkumus 

Jaunalūksnes, Mārkalnes un Pededzes pagastu pārvaldēs, priekšsēdētāja Viestura ZAĶA 

21.01.2022. iesniegumu par amatu savienošanu, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 

21.01.2022. ar Nr. ANP/1-42/22/257, 

konstatējot, ka minēto amatu savienošana nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar 

valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs amatpersonas tiešo pienākumu 

pildīšanai, 

ņemot vērā likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 

6. panta pirmo un otro daļu, 7. panta ceturtās daļas 2) punkta b) apakšpunktu, sestās daļas 

2) punktu, 8.1 panta piektās daļas 1. un 2. punktu, Administratīvā procesa likuma 67. pantu, 

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

 

atļaut Viesturam ZAĶIM (personas kods [..]) savienot Jaunalūksnes pagasta pārvaldes 

vadītāja un komisijas, kura organizē nomas tiesību izsoles un Publisko iepirkumu likuma 

9. panta kārtībā noteiktos iepirkumus Jaunalūksnes, Mārkalnes un Pededzes pagastu pārvaldēs, 

priekšsēdētāja amatus. 

 

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

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

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

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

pamatā šī lēmuma izdošanai un varētu nepieļaut turpmāku amatu savienošanu. 

Atbilstoši Likuma vispārīgajam regulējumam amatpersona pati ir atbildīga par interešu 

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

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

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

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

  

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

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

viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 

alu
ks
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Lēmums satur ierobežotas pieejamības informāciju – personas kodu 
 

   
 

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 27. janvārī                                                                     sēdes protokols Nr.2, 29. p. 

 

LĒMUMS Nr.29 

 

Par atļauju Ilzei PAIAI savienot amatus 

 

Izskatot Liepnas pagasta pārvaldes vadītājas un komisijas, kura organizē nomas tiesību 

izsoles un Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā noteiktos iepirkumus Malienas, Mālupes 

un Liepnas pagastu pārvaldēs, priekšsēdētājas Ilzes PAIAS 24.01.2022. iesniegumu par amatu 

savienošanu, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 24.01.2022. ar Nr. ANP/1-42/22/275, 

konstatējot, ka minēto amatu savienošana nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar 

valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs amatpersonas tiešo pienākumu 

pildīšanai, 

ņemot vērā likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 

6. panta pirmo un otro daļu, 7. panta ceturtās daļas 2) punkta b) apakšpunktu, sestās daļas 

2) punktu, 8.1 panta piektās daļas 1. un 2. punktu, Administratīvā procesa likuma 67. pantu, 

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

 

atļaut Ilzei PAIAI (personas kods [..]) savienot Liepnas pagasta pārvaldes vadītāja un 

komisijas, kura organizē nomas tiesību izsoles un Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā 

noteiktos iepirkumus Malienas, Mālupes un Liepnas pagastu pārvaldēs, priekšsēdētāja amatus. 

 

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

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

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

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

pamatā šī lēmuma izdošanai un varētu nepieļaut turpmāku amatu savienošanu. 

Atbilstoši Likuma vispārīgajam regulējumam amatpersona pati ir atbildīga par interešu 

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

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

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

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

  

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

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

viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 
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Lēmums satur ierobežotas pieejamības informāciju – personas kodu 
 

   
 

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 27. janvārī                                                                     sēdes protokols Nr.2, 30. p. 

 

LĒMUMS Nr.30 

 

Par atļauju Ivetai PRIEDEI savienot amatus 

 

Izskatot Mālupes pagasta pārvaldes vadītājas un komisijas, kura organizē nomas tiesību 

izsoles un Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā noteiktos iepirkumus Malienas, Mālupes 

un Liepnas pagastu pārvaldēs, priekšsēdētāja vietnieces Ivetas PRIEDES 21.01.2022. 

iesniegumu par amatu savienošanu, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 24.01.2022. ar 

Nr. ANP/1-42/22/274, 

konstatējot, ka minēto amatu savienošana nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar 

valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs amatpersonas tiešo pienākumu 

pildīšanai, 

ņemot vērā likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 

6. panta pirmo un otro daļu, 7. panta ceturtās daļas 2) punkta b) apakšpunktu, sestās daļas 

2) punktu, 8.1 panta piektās daļas 1. un 2. punktu, Administratīvā procesa likuma 67. pantu, 

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

 

atļaut Ivetai PRIEDEI (personas kods [..]) savienot Mālupes pagasta pārvaldes vadītāja 

un komisijas, kura organizē nomas tiesību izsoles un Publisko iepirkumu likuma 9. panta 

kārtībā noteiktos iepirkumus Malienas, Mālupes un Liepnas pagastu pārvaldēs, priekšsēdētāja 

vietnieka amatus. 

 

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

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

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

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

pamatā šī lēmuma izdošanai un varētu nepieļaut turpmāku amatu savienošanu. 

Atbilstoši Likuma vispārīgajam regulējumam amatpersona pati ir atbildīga par interešu 

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

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

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

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

  

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

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

viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 

alu
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ne
.lv



Lēmums satur ierobežotas pieejamības informāciju – personas kodu 
 

   
 

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 27. janvārī                                                                     sēdes protokols Nr.2, 31. p. 

 

LĒMUMS Nr.31 

 

Par atļauju Svetlanai PRENKAI-MIHAILOVAI savienot amatus 

 

Izskatot Malienas pagasta pārvaldes vadītājas un komisijas, kura organizē nomas tiesību 

izsoles un Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā noteiktos iepirkumus Malienas, Mālupes 

un Liepnas pagastu pārvaldēs, locekles Svetlanas PRENKAS-MIHAILOVAS 20.01.2022. 

iesniegumu par amatu savienošanu, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 24.01.2022. ar 

Nr. ANP/1-42/22/277, 

konstatējot, ka minēto amatu savienošana nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar 

valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs amatpersonas tiešo pienākumu 

pildīšanai, 

ņemot vērā likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 

6. panta pirmo un otro daļu, 7. panta ceturtās daļas 2) punkta b) apakšpunktu, sestās daļas 

2) punktu, 8.1 panta piektās daļas 1. un 2. punktu, Administratīvā procesa likuma 67. pantu, 

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

 

atļaut Svetlanai PRENKAI-MIHAILOVAI (personas kods [..]) savienot Malienas 

pagasta pārvaldes vadītāja un komisijas, kura organizē nomas tiesību izsoles un Publisko 

iepirkumu likuma 9. panta kārtībā noteiktos iepirkumus Malienas, Mālupes un Liepnas pagastu 

pārvaldēs, locekļa amatus. 

 

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

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

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

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

pamatā šī lēmuma izdošanai un varētu nepieļaut turpmāku amatu savienošanu. 

Atbilstoši Likuma vispārīgajam regulējumam amatpersona pati ir atbildīga par interešu 

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

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

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

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

  

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

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

viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 
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Lēmums satur ierobežotas pieejamības informāciju – personas kodu 
 

   
 

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 27. janvārī                                                                     sēdes protokols Nr.2, 32. p. 

 

LĒMUMS Nr.32 

 

Par atļauju Ivetai VĀRTUKAPTEINEI savienot amatus 

 

Izskatot Veclaicenes un Ziemera pagastu apvienības pārvaldes vadītājas, komisijas, 

kura organizē nomas tiesību izsoles un Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā noteiktos 

iepirkumus Jaunlaicenes pagasta pārvaldē, Veclaicenes un Ziemera pagastu apvienības 

pārvaldē, priekšsēdētājas Ivetas VĀRTUKAPTEINES 21.01.2022. iesniegumu par minēto 

amatu un biedrības “Jaunlaicenes nami” valdes locekļa amata savienošanu, reģistrēts Alūksnes 

novada pašvaldībā 21.01.2022. ar Nr. ANP/1-42/22/258, 

konstatējot, ka minēto amatu savienošana nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar 

valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs amatpersonas tiešo pienākumu 

pildīšanai, 

ņemot vērā likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 

6. panta pirmo un otro daļu, 7. panta ceturtās daļas 1) punktu, 2) punkta b) apakšpunktu, sestās 

daļas 2) punktu, 8.1 panta piektās daļas 1. un 2. punktu, Administratīvā procesa likuma 

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

atļaut Ivetai VĀRTUKAPTEINEI (personas kods [..]) savienot Veclaicenes un Ziemera 

pagastu apvienības pārvaldes vadītāja amatu, komisijas, kura organizē nomas tiesību izsoles un 

Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā noteiktos iepirkumus Jaunlaicenes pagasta pārvaldē, 

Veclaicenes un Ziemera pagastu apvienības pārvaldē, priekšsēdētāja amatu un valdes locekļa 

amatu biedrībā “Jaunlaicenes nami”, reģistrācijas Nr. 40008175644. 

 

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

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

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

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

pamatā šī lēmuma izdošanai un varētu nepieļaut turpmāku amatu savienošanu. 

Atbilstoši Likuma vispārīgajam regulējumam amatpersona pati ir atbildīga par interešu 

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

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

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

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

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

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

viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 
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Lēmums satur ierobežotas pieejamības informāciju – personas kodu 
 

   
 

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 27. janvārī                                                                     sēdes protokols Nr.2, 33. p. 

 

LĒMUMS Nr.33 

 

Par izmaiņām Medību koordinācijas komisijas sastāvā 

 

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

“Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 6. panta otro daļu, 7. panta 

sestās daļas 2. punktu, 8.1 panta piektās daļas 1) un 2) punktu, 

ņemot vērā Artura DUKUĻA 25.01.2022. iesniegumu, reģistrēts Alūksnes novada 

pašvaldībā 25.01.2022. ar Nr. ANP/1-23/22/83, 

 

1. Iecelt Arturu DUKULI, personas kods [..], Alūksnes novada pašvaldības Medību 

koordinācijas komisijas sastāvā kā Alūksnes novada mednieku formējuma pārstāvi.  

2. Atļaut A.DUKULIM savienot Alūksnes novada pašvaldības domes deputāta amatu, 

Alūksnes novada pašvaldības Medību koordinācijas komisijas locekļa amatu un valdes 

locekļa amatu biedrībā “MEDNIEKU KLUBS BABRI”, reģistrācijas Nr. 40008133871. 

 

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

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

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

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

pamatā šī lēmuma izdošanai un varētu nepieļaut turpmāku amatu savienošanu. 

Atbilstoši Likuma vispārīgajam regulējumam amatpersona pati ir atbildīga par interešu 

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

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

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

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

 Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu, 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 satur ierobežotas pieejamības informāciju – personas kodu 
 

   
 

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 27. janvārī                                                                     sēdes protokols Nr.2, 34. p. 

 

LĒMUMS Nr.34 

 

Par Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes vadītāju 

 

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

 

Iecelt Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes vadītāja amatā Ilzi POSTU, personas 

kods [..]. 

 

Domes priekšsēdētājs        Dz.ADLERS 
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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 27. janvārī                                                                     sēdes protokols Nr.2, 35. p. 

 

LĒMUMS Nr.35 

 

Par atbildīgo personu un epidemioloģiskās drošības nodrošināšanas resursu 

atsavināšanu  

 

Ņemot vērā Veselības ministrijas 09.11.2021. informatīvo ziņojumu “Plaša ātro 

antigēna paštestu izmantošana Covid-19 skrīningam, I. posms”, 

pamatojoties uz Covid -19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 25. panta trešo, ceturto, 

ceturto prim daļu, Ministru kabineta 2021. gada 13. maija noteikumu Nr. 308 “Noteikumi par 

prioritāro institūciju un vajadzību sarakstā iekļautajām institūcijām nepieciešamajiem 

epidemioloģiskās drošības nodrošināšanas resursiem” 2.3. apakšpunktu, 15. punktu un likuma 

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

 

1. Noteikt Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes vadītāju par atbildīgo apgādes 

koordinatoru sadarbībai ar Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centru un Valsts 

ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, t.sk. darbībām ar epidemioloģiskās drošības 

nodrošināšanas resursiem.  

2. Noteikt, ka Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai no Valsts aizsardzības 

loģistikas un iepirkumu centra saņemtie epidemioloģiskās drošības nodrošināšanas 

resursi tiek atsavināti bez maksas šādām Alūksnes novada pašvaldības iestādēm un 

pašvaldības kapitālsabiedrībām, kuras darbojas publiskā sektora prioritārajās jomās un 

sabiedrībai kritiski svarīgās nozarēs: 

2.1. Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldei un tās struktūrvienībām; 

2.2. Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēm (pirmsskolas, pamatskolas un 

vispārējās vidējās izglītības iestādēm, interešu izglītības un profesionālās ievirzes 

izglītības iestādēm); 

2.3. SIA “Alūksnes slimnīca”; 

2.4. Alūksnes novada pašvaldības policijai. 

 

Domes priekšsēdētājs        Dz.ADLERS 
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Satur ierobežotas pieejamības informāciju –  

personas kodu, ziņas par personu privāto dzīvi 
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www.aluksne.lv 

A/S “SEB banka”, kods UNLALV2X, konts Nr.LV58UNLA0025004130335   

Alūksnē 

2022. gada 27. janvārī                                                                       sēdes protokols Nr.2, 36. p. 

 

LĒMUMS Nr.36 

 

 

ADMINISTRATĪVAIS AKTS, KAS IZSKATĪTS SĒDES SLĒGTAJĀ DAĻĀ 
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Lēmums satur ierobežotas pieejamības informāciju –  

ziņas par personas privāto dzīvi 
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A/S “SEB banka”, kods UNLALV2X, konts Nr.LV58UNLA0025004130335   

Alūksnē 

2022. gada 27. janvārī                                                                       sēdes protokols Nr.2, 37. p. 

 

LĒMUMS Nr.37 

 

ADMINISTRATĪVAIS AKTS, KAS IZSKATĪTS SĒDES SLĒGTAJĀ DAĻĀ 
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