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Alūksnē 

2022. gada 29. septembrī                                   sēdes protokols Nr. 22, 2. p. 

 

LĒMUMS Nr.340 
 

Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Siguldas iela 10-2, Alūksnē, 

Alūksnes novadā atsavināšanu 

 

Izskatot dzīvokļa īrnieka 12.09.2022. ierosinājumu par dzīvokļa īpašuma Siguldas iela 

10-2, Alūksnē, Alūksnes novadā atsavināšanu, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 

12.09.2022. ar Nr. ANP/1-24/22/929, 

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

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

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

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

 

1. Sagatavot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu – dzīvokli 

Siguldas ielā 10-2, Alūksnē, Alūksnes novadā ar kopējo platību 36,2 m² un ar to 

saistītām kopīpašuma 362/1198 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas, palīgēkām 

un zemes. 

 

2. Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības īpašumu Siguldas ielā 10-2, Alūksnē, 

Alūksnes novadā, pārdodot par brīvu cenu dzīvokļa īrniekam.  

 

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

atsavināšanas komisijai. 

 

Domes priekšsēdētājs        Dz.ADLERS 
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LĒMUMS Nr.341 

 

Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Salnas”, 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 15.11.2021. lēmumu (protokols Nr.10, 1.p.), 

 

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

Ilzenes pagastā, Alūksnes novadā, īpašuma kadastra Nr. 3652 001 0093, kas sastāv no 

zemesgabala 16,5 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 

  

http://www.aluksne.lv/


 
 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME 

Reģistrācijas numurs 90000018622 

Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV – 4301, tālruņi: 64381496, 29453047, e-pasts: dome@aluksne.lv, 

www.aluksne.lv 

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

Alūksnē 

2022. gada 29. septembrī                                   sēdes protokols Nr. 22, 4. p. 

 

LĒMUMS Nr.342 

 

Par Alūksnes novada pašvaldībai piederoša zemes starpgabala ar kadastra apzīmējumu 

3656 008 0051, “Tornīši”, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu 

 

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

personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta otro daļu, 5. panta pirmo daļu, 8. panta otro 

daļu, 11. panta pirmo daļu, 14. panta otro daļu un ņemot vērā Tautsaimniecības komitejas 

10.12.2018. lēmumu (protokols Nr.11, 2. p.), 

 

1. Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības īpašumu – neapbūvētu zemes 

starpgabalu ar zemes vienības kadastra apzīmējumu 3656 008 0051, “Tornīši”, 

Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā, kas sastāv no zemesgabala 1,73 ha platībā, 

pārdodot atklātā izsolē noteiktam personu lokam pievienošanai pierobežas īpašumam. 

2. Uzdot nosacītās cenas noteikšanu un atsavināšanu veikt Alūksnes novada pašvaldības 

Īpašumu atsavināšanas komisijai. 

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

www.aluksne.lv. 

 

Domes priekšsēdētājs        Dz.ADLERS 

  

http://www.aluksne.lv/
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LĒMUMS Nr.343 

 

Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Torņa iela 1-6, Alūksnē, Alūksnes 

novadā atsavināšanu 

 

Izskatot dzīvokļa īrnieces 14.09.2022. ierosinājumu par dzīvokļa īpašuma Torņa ielā 1-

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

15.09.2022. ar Nr. ANP/1-24/22/934,  

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

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

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

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

 

1. Sagatavot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu – dzīvokli 

Torņa ielā 1-6, Alūksnē, Alūksnes novadā ar kopējo platību 41,3 m² un ar to saistītām 

kopīpašuma 413/14694 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas. 

 

2. Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības īpašumu Torņa ielā 1-6, Alūksnē, 

Alūksnes novadā, pārdodot par brīvu cenu dzīvokļa īrniecei. 

 

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

atsavināšanas komisijai. 

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 
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LĒMUMS Nr.344 

 

Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Smilgas” - 10, Kornetos, 

Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu 

 

Izskatot Veclaicenes un Ziemera pagastu apvienības pārvaldes 15.09.2022. iesniegumu 

Nr. VZPAP/1-5/22/76 “Par nekustamā īpašuma “Smilgas” 10, Kornetos, Veclaicenes pagastā, 

Alūksnes novadā atsavināšanas ierosinājumu”, kas saņemts un reģistrēts Alūksnes novada 

pašvaldībā 15.09.2022. ar Nr. ANP/1-42/22/3354, 

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

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

piekto daļu, 8. panta trešo daļu, 

 

1. Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu “Smilgas” - 10, 

Kornetos, Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā ar kopējo platību 55,6 m² un ar to 

saistītām kopīpašuma 556/10437 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas. 

 

2. Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē. 

 

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

atsavināšanas komisijai. 

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 
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LĒMUMS Nr.345 

 

Par 26.04.2012. Alūksnes novada pašvaldības domes lēmuma Nr. 121 “Par Alūksnes 

novada pašvaldībai piekritīga apbūvēta zemesgabala “Ferma”, Mārkalnes pagastā, 

Alūksnes novadā atsavināšanu” atcelšanu 

 

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

 

1. Atcelt Alūksnes novada pašvaldības domes 2012. gada 26. aprīļa lēmumu Nr. 121 “Par 

Alūksnes novada pašvaldībai piekritīga apbūvēta zemesgabala “Ferma”, Mārkalnes 

pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu”. 

2. Lēmums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā. 

 

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā pēc tā spēkā 

stāšanās. 

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 
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LĒMUMS Nr.346 

 

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

2027. gadam, nekustamajam īpašumam Malienas iela 4, Alūksnē, Alūksnes novadā 

1. redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai 

 

Alūksnes novada pašvaldības dome 30.06.2022. pieņēma lēmumu (turpmāk – Lēmums) 

Nr. 247 “Par lokālplānojuma, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015.-

2027. gadam, izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam Malienas ielā 4, Alūksnē, Alūksnes 

novadā” (turpmāk – Lokālplānojums), ar mērķi mainīt teritorijas funkcionālo zonējumu. 

Izskatot Lokālplānojuma izstrādātāja IK “Plānošanas eksperti”, reģistrācijas 

Nr. 40002142175, 2022. gada 1. septembra iesniegumu ar Nr. PE 09-22/1e (reģistrēts Alūksnes 

novada pašvaldībā 01.09.2022. ar Nr. ANP/1-40/22/3165) ar lūgumu pieņemt lēmumu par 

Lokālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai, 

iepazīstoties ar Lokālplānojuma Paskaidrojuma rakstu, Apbūves nosacījumiem un Grafisko 

daļu, konstatēts: 

- Alūksnes novada pašvaldības domes Lēmumā esošā darba uzdevuma prasības 

Lokālplānojuma izstrādei ir izpildītas; 

- Lokālplānojuma detalizācija, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu grozījumi 

veikti atbilstoši Lokālplānojuma izstrādes mērķim; 

- par iesniegto Lokālplānojuma redakciju ir sagatavots ziņojums (1. pielikums) atbilstoši 

Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldības teritorijas 

attīstības un plānošanas dokumentiem” 80. punktā noteiktajām prasībām. 

 

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 

12. panta pirmo daļu, 24. panta otro daļu un Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr. 628 

“Noteikumi par pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 82. punktu un 

Ministru kabineta 25.08.2009. noteikumu Nr. 970 “Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības 

plānošanas procesā” 10. punktu, Lokālplānojuma izstrādātāja 01.09.2022. iesniegumu 

Nr. PE 09-22/1e, Lokālplānojuma izstrādes vadītāja ziņojumu (1.pielikums): 

1. Nodot izstrādāto Lokālplānojuma 1. redakciju publiskajai apspriešanai un 

institūciju atzinumu saņemšanai. 

2. Noteikt publiskās apspriešanas termiņu 4 nedēļas. 

3. Lēmumu par Lokālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai publicēt 

Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS) un pašvaldības 

tīmekļa vietnē www.aluksne.lv. 

4. Paziņojumu par Lokālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai ievietot 

pašvaldības informatīvajā izdevumā “Alūksnes Novada Vēstis” un pašvaldības 

http://www.aluksne.lv/


tīmekļa vietnē www.aluksne.lv sadaļā Pašvaldība/Sabiedrība/Sabiedrības 

līdzdalība. 

 

Pielikumā: 

1. Ziņojums par lokālplānojuma izstrādāto 1.redakciju ar pielikumu par institūciju 

saņemto nosacījumu ņemšanu vērā vai noraidīšanu. 

Lokālplānojuma sējumi: 

1. Paskaidrojuma raksts. 

2. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi. 

3. Grafiskā daļa. 

 

Domes priekšsēdētājs        Dz.ADLERS 

  

http://www.aluksne.lv/
https://aluksne.lv/index.php/sabiedriba/sabiedribas-lidzdaliba/aktualas-sabiedriskas-apspriesanas/
https://aluksne.lv/index.php/sabiedriba/sabiedribas-lidzdaliba/aktualas-sabiedriskas-apspriesanas/
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LĒMUMS Nr.347 

 

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

2027. gadam, 1. redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu 

saņemšanai 

 

Alūksnes novada pašvaldības dome 05.04.2022. pieņēma lēmumu (turpmāk – Lēmums) 

Nr. 108 “Par lokālplānojuma, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015.-

2027.gadam, izstrādes uzsākšanu” (turpmāk – Lokālplānojums), ar mērķi grozīt teritorijas 

plānojumu, nodrošinot priekšnoteikumus teritoriju (Peldu ielā 5A, Ošu ielā 3, Ošu ielā 5, Ošu 

ielā 3A, Ošu ielā 3B) ilgtspējīgai un ekonomiski pamatotai izmantošanai dzīvojamās, sociālās 

apbūves un ar to saistīto publisko funkciju attīstībai. 

Izskatot Lokālplānojuma izstrādātāja SIA “Grupa93”, reģistrācijas Nr.50103129191, 

2022. gada 13. septembra iesniegumu (reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 14.09.2022. ar 

Nr. ANP/1-40/22/3328) ar lūgumu pieņemt lēmumu par tā nodošanu publiskajai apspriešanai 

un institūciju atzinumu saņemšanai, iepazīstoties ar Lokālplānojuma paskaidrojuma rakstu, 

apbūves nosacījumiem un grafisko daļu, konstatēts: 

- Alūksnes novada pašvaldības domes Lēmumā esošā darba uzdevuma prasības 

Lokālplānojuma izstrādei ir izpildītas; 

- Lokālplānojuma detalizācija, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu grozījumi 

veikti atbilstoši Lokālplānojuma izstrādes mērķim; 

- saņemts un Alūksnes novada pašvaldībā 18.07.2022. ar Nr. ANP/1-35/22/2596 reģistrēts 

Vides pārraudzības valsts biroja 15.07.2022 lēmums Nr. 4-02/42/2022 “Par ietekmes uz 

vidi novērtējuma procedūras nepiemērošanu”; 

- par iesniegto Lokālplānojuma redakciju ir sagatavots ziņojums (1.pielikums) atbilstoši 

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

teritorijas attīstības  plānošanas dokumentiem” 80. punktā noteiktajām prasībām. 

 

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 

12. panta pirmo daļu, 24. panta otro daļu un Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra 

noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 

82. punktu un Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970 “Sabiedrības 

līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 10. punktu, Lokālplānojuma izstrādātāja 

13.09.2022. iesniegumu, Lokālplānojuma izstrādes vadītāja ziņojumu (1. pielikums), 

1. Nodot izstrādāto Lokālplānojuma 1. redakciju publiskajai apspriešanai un 

institūciju atzinumu saņemšanai. 

2. Noteikt Lokālplānojuma publiskās apspriešanas termiņu 4 nedēļas. 



3. Lēmumu par Lokālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai publicēt 

Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS) un pašvaldības 

tīmekļa vietnē www.aluksne.lv. 

4. Paziņojumu par Lokālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai ievietot 

pašvaldības informatīvajā izdevumā “Alūksnes Novada Vēstis” un pašvaldības 

tīmekļa vietnē www.aluksne.lv. sadaļā Sabiedrība/Sabiedrības līdzdalība. 

 

Pielikumā: 

1. Ziņojums par lokālplānojuma izstrādāto 1.redakciju ar pielikumu par institūciju 

nosacījumu vērā ņemšanu vai noraidīšanu. 

Lokālplānojuma sadaļas (CD datu nesējā): 

1. Lokālplānojuma paskaidrojuma raksts; 

2. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi; 

3. Grafiskā daļa; 

4. Pielikumi (izpētes); 

5. Prezentācija. 

 

Domes priekšsēdētājs        Dz.ADLERS 

  

http://www.aluksne.lv/
http://www.aluksne.lv/
https://aluksne.lv/index.php/sabiedriba/sabiedribas-lidzdaliba/aktualas-sabiedriskas-apspriesanas/
https://www.krimulda.lv/wp-content/uploads/2021/05/paskaidrojuma-raksts-20210517.pdf
https://www.krimulda.lv/wp-content/uploads/2021/05/tian-20210426-0101-1.pdf
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2022. gada 29. septembrī                                   sēdes protokols Nr. 22, 10. p. 

 

LĒMUMS Nr.348 

 

Par grozījumiem darba uzdevumā Alūksnes novada Teritorijas plānojuma 2015.-

2027. gadam izstrādei 

 

Saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības 2020. gada 29. oktobra lēmumu Nr. 270 “Par 

Alūksnes novada Teritorijas plānojuma 2015.-2027. gadam grozījumu uzsākšanu un darba 

uzdevuma apstiprināšanu” ir izstrādāta Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 

2. redakcija.  

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

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

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

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

apstiprināti Alūksnes novada teritorijas plānojuma grozījumi. 

Pamatojoties uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas iebildumiem, ar 

Alūksnes novada pašvaldības domes 2022. gada 28. jūlija lēmumu Nr. 291 “Par saistošo 

noteikumu Nr.8/2022 “Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības domes 2015. gada 27. augusta 

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

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

Grozījumi) atcelšanu un Alūksnes novada teritorijas plānojuma 2015.-2027.gadam grozījumu 

pilnveidošanu” uzsākta Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu (turpmāk –TIAN) 

3. redakcijas izstrāde.  

Ievadot atsevišķas TIAN sadaļas teritorijas attīstības un plānošanas sistēmā (TAPIS), 

konstatēts, ka rodas teksta datu neatbilstība Grafiskajai daļai. 

 

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

pirmās daļas 1. punktu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 23. panta 4. daļu, 

 

1. Papildināt Grozījumu Darba uzdevumu ar punktu: 

“2.3.15. Pārskatīt plānojuma saistošo daļu.” 

2. Lēmumu publicēt TIAN un pašvaldības tīmekļa vietnē www.aluksne.lv. 

3. Paziņojumu par grozījumu Darba uzdevumā ievietot pašvaldības informatīvajā 

izdevumā “Alūksnes Novada Vēstis” un pašvaldības tīmekļa vietnē 

www.aluksne.lv. 

 

Domes priekšsēdētājs        Dz.ADLERS 

  

http://www.aluksne.lv/
http://www.aluksne.lv/


Lēmums satur ierobežotas pieejamības informāciju 
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LĒMUMS Nr.349 

 

Par pārvaldīšanas tiesību nodošanu  

 

Izskatot dzīvojamās mājas Tālavas ielā 9, Alūksnē, Alūksnes novadā dzīvokļu īpašnieku 

pilnvarotās personas [..] 17.08.2022. iesniegumu par pārvaldīšanas tiesību nodošanu, kas 

saņemts un reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 18.08.2022. ar Nr. ANP/1-24/22/866, 

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

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

Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 12. panta pirmo daļu, 

 

1. Nodot divstāvu dzīvojamās ēkas ar desmit dzīvokļu īpašumiem (kadastra apzīmējums 

3601 024 3836 001) un palīgceltnes - šķūņa (kadastra apzīmējums 3601 024 3836 002), 

turpmāk - dzīvojamā māja, Tālavas ielā 9, Alūksnē, Alūksnes novadā, pārvaldīšanas 

tiesības ar dzīvokļu īpašumu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai – [..], 

personas kods [..]. 

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

40003410625, ne vēlāk kā līdz 04.10.2022. organizēt un nodot ar nodošanas - 

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

īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai. 

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 
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LĒMUMS Nr.350 

 

Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 22.03.2018. lēmumā Nr. 84 “Par 

telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Latvijas Sarkanais Krusts” 

 

Izskatot biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” 10.08.2022. iesniegumu, kas reģistrēts 

Alūksnes novada pašvaldībā 10.08.2022. ar Nr. ANP/1-41/22/2893, 

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

personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5. panta otrās daļas 

4.1 punktu, trešo un piekto daļu, Finanšu ministrijas 26.05.2005. lēmumu Nr. 150 “Par 

sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu biedrībai “Latvijas Sarkanais Krusts””, 

 

izdarīt šādus grozījumus Alūksnes novada pašvaldības domes 2018. gada 22. marta 

lēmumā Nr. 84 “Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Latvijas Sarkanais 

Krusts””: 

 

1. Lēmuma 1.3. apakšpunktu izteikt šādā redakcijā: 

“1.3. telpu 27 m2 platībā (telpa nekustamā īpašuma tehniskās inventarizācijas lietā 

Nr.4), kas atrodas pašvaldības nekustamajā īpašumā “Skola”, Zeltiņos, Zeltiņu pagastā, 

Alūksnes novadā, kadastra apzīmējums 3694 001 0006 006, atlikusī bilances vērtība uz 

01.01.2022. 1678,78EUR;”. 

 

2. Lēmuma 2.punktu izteikt šādā redakcijā: 

“Ar mērķi nodrošināt biedrības darbību, nodot biedrībai “Latvijas Sarkanais Krusts”, 

reģistrācijas numurs 40008002279, bezatlīdzības lietošanā uz tās sabiedriskā labuma 

statusa laiku, bet ne ilgāk kā uz 5 gadiem, telpu 45,46 m2 platībā (telpa nekustamā 

īpašuma tehniskās inventarizācijas lietā Nr.1), kas atrodas pašvaldības nekustamajā 

īpašumā “Skola”, Zeltiņos, Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā, kadastra apzīmējums 

Nr.3694 001 0006 006 atlikusī bilances vērtība uz 01.01.2022. 2826,57 EUR.” 

 

Domes priekšsēdētājs        Dz.ADLERS 
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LĒMUMS Nr.351 

 

Par Investīciju plāna 2022.-2027. gadam aktualizēšanu 

 

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

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

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

 

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

plānu 2022.-2027. gadam, aktualizējot 1 (vienu) ierakstu Nr.3.14.6. 

 

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

2027. gadam projekta idejas Nr. 3.14.6. ieraksts uz 1 (vienas) lapas. 

 

Domes priekšsēdētājs        Dz.ADLERS 

  

https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/2909/351_Investiciju_plana_grozijumi.docx
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/2909/351_Investiciju_plana_grozijumi.docx
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LĒMUMS Nr.352 

 

Par projektu “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Alūksnes novada publisko 

teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” 

 

 Ņemot vērā sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vides investīciju fonds” izsludināto 

Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto atklāto projektu iesniegumu konkursu 

“Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma 

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

21. panta 23. punktu, Alūksnes novada attīstības programmas 2022.-2027. gadam Rīcības plāna 

Rīcības virzienu 3.3. un uzdevumu 3.5., Investīcija plāna 2022.-2027. gadam 3.14.6. punktu, 

 

1. Atbalstīt projekta pieteikuma “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Alūksnes 

novada publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” iesniegšanu sabiedrībai ar 

ierobežotu atbildību “Vides investīciju fonds”. 

2. Apstiprināt projekta indikatīvās izmaksas 367 940,07 EUR (trīs simti sešdesmit septiņi 

tūkstoši deviņi simti četrdesmit euro 7 centi), tajā skaitā: 

2.1. Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansējums indikatīvi 256 822,17 EUR 

(divi simti piecdesmit seši tūkstoši astoņi simti divdesmit divi euro 17 centi) jeb 

69,8% no indikatīvajām projekta izmaksām; 

2.2. Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējums indikatīvi 111 117,90 EUR (viens 

simts vienpadsmit tūkstoši viens simts septiņpadsmit euro 90 centi) jeb 30,2% no 

indikatīvajām projekta izmaksām. 

3. Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējumu paredzēt no Alūksnes novada 

pašvaldības 2023. un 2024. gada budžeta (aizņēmuma) līdzekļiem. 

 

Domes priekšsēdētājs        Dz.ADLERS 
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LĒMUMS Nr.353 

 

Par Jaunalūksnes pirmsskolas izglītības iestādes “Pūcīte” nolikuma apstiprināšanu 

 

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

Izglītības likuma 22. panta pirmo un otro daļu, Vispārējās izglītības likuma 8. un 9. pantu, 

 

1. Apstiprināt Jaunalūksnes pirmsskolas izglītības iestādes “Pūcīte” nolikumu (pielikumā uz 

5 lapām). 

2. Lēmums stājas spēkā 2022. gada 1. oktobrī. 

 

Domes priekšsēdētājs        Dz.ADLERS 

  

https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/2909/353_Nolikums_Pucite.docx
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/2909/353_Nolikums_Pucite.docx
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LĒMUMS Nr.354 

 

Par noteikumu Nr. 4/2022 “Kārtība, kādā sadala valsts budžeta mērķdotāciju Alūksnes 

novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēm pedagogu darba samaksai” 

apstiprināšanu 

 

 Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otras daļas 6. punktu, 15. panta 

pirmās daļas 4. punktu, 41. panta pirmās daļas 2. punktu, 2022. gada 21. jūnija Ministru 

kabineta noteikumiem Nr. 376 “Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju 

pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu 

vispārējās vidējās izglītības iestādēs”, 2016. gada 5. jūlija Ministru kabineta noteikumiem 

Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”, 

 

1. Apstiprināt noteikumus Nr.4/2022 “Kārtība, kādā sadala valsts budžeta mērķdotāciju 

Alūksnes novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēm pedagogu darba samaksai” 

(pielikumā uz 5 lapām). 

2. Noteikumu izpildes kontroli uzdot Izglītības pārvaldei. 

3. Atzīt par spēku zaudējušu Alūksnes novada pašvaldības domes 27.09.2018. lēmumu 

Nr. 347 “Par noteikumu Nr.4/2018 “Kārtība, kādā sadala mērķdotāciju Alūksnes novada 

pašvaldības izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto 

pedagogu, pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un 

valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”” un Alūksnes novada 

pašvaldības domes 27.09.2018. lēmumu Nr.348 “Valsts budžeta mērķdotācijas 

pirmsskolas izglītības iestāžu speciālajām grupām sadales kārtība”. 

4. Lēmumu piemērot no 2022. gada 1. septembra. 

 

Domes priekšsēdētājs                           Dz.ADLERS 

  

https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/2909/354_Kartiba_merkdotacija_skolam_2022_septembris.docx
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LĒMUMS Nr.355 

 

Par Pededzes pamatskolai piešķirtā valsts budžeta finansējuma sadali Alūksnes novada 

pašvaldības izglītības iestādēm mācību literatūras un/vai mācību līdzekļu iegādei 

 

Pamatojoties uz likuma “Par valsts budžetu 2022. gadam” 2. punktu un 4. pielikumu, 

Ministru kabineta 2021. gada 11. marta noteikumu Nr. 155 “Kārtība, kādā valsts un pašvaldības 

finansē mācību līdzekļu iegādi izglītības iestādēm” 4., 5. punktu un 12.2. apakšpunktu, 

Izglītības un zinātnes ministrijas 28.03.2022. rīkojumu Nr. 1-2e/22/112 “Par valsts budžeta 

finansējuma piešķiršanu mācību līdzekļu iegādei pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēm 

2022. gadā”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 30.03.2022. ar Nr. ANP/1-2/22/1135, 

ņemot vērā Alūksnes novada pašvaldības domes 05.04.2022. lēmuma Nr. 106 “Par 

Alūksnes novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu institucionālo sistēmu” 5. punktu un 

Izglītības pārvaldes 12.09.2022. iesniegumu Nr. IZP/01-19/22/88 “Par izglītības iestāžu izvēli”, 

kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 12.09.2022. ar Nr. ANP/1-42/22/3311, 

 

1. Pededzes pamatskolai piešķirtā valsts budžeta finansējuma mācību literatūras un/vai 

mācību līdzekļu iegādei 2022. gadam, kas tika sadalīts ar Alūksnes novada 

pašvaldības domes 05.04.2022. lēmumu Nr. 111 “Par valsts budžeta finansējuma 

sadali Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēm mācību literatūras un/vai 

mācību līdzekļu iegādei”, atlikumu uz 31.08.2022. un piešķirtā valsts budžeta 

finansējuma mācību literatūras un/vai mācību līdzekļu iegādei 2021. gadam 

atlikumu uz 31.12.2021. pārdalīt proporcionāli uzņemto Pededzes pamatskolas 

izglītojamo skaitam citās Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno 

licencētas pirmsskolas izglītības programmas, vispārējās pamatizglītības 

programmas un vispārējās vidējās izglītības programmas. 

2. Apstiprināt Pededzes pamatskolas valsts budžeta finansējuma atlikuma sadali 

Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēm, kas īsteno licencētas pirmsskolas 

izglītības programmas, vispārējās pamatizglītības programmas un vispārējās vidējās 

izglītības programmas, saskaņā ar pielikumu. 

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/2022/2909/355_Gramatu_finansejuma_pardale.docx
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LĒMUMS Nr.356 

 

Par izglītības iestāžu izdevumu noteikšanu pašvaldību savstarpējos norēķinos 

 

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

apakšpunktu, Ministru kabineta 28.06.2016. noteikumu Nr. 418 “Kārtība, kādā veicami 

pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” 2., 8., 9. un 

10. punktu, 

ņemot vērā Izglītības pārvaldes 06.09.2022. iesniegumu Nr. IZP/01-19/22/19 “Par 

izglītojamo skaitu”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 07.09.2022. ar Nr. ANP/1-

42/22/3240, 

 

1.  Apstiprināt viena skolēna izmaksas mēnesī par Alūksnes novada pašvaldības pamata un 

vispārizglītojošo izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem no 2022. gada 1. septembra: 

1.1. Alūksnes pilsētas sākumskolā 49,14 EUR; 

1.2. Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā 63,96 EUR; 

1.3. Alūksnes novada vidusskolā 43,47 EUR; 

1.4. Strautiņu pamatskolā 153,11 EUR; 

1.5. Bejas pamatskolā 129,66 EUR; 

1.6. Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskolā 120,02 EUR; 

1.7. Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskolā 89,69 EUR; 

1.8. Malienas pamatskolā 94,84 EUR; 

1.9. Ziemeru pamatskolā 91,97 EUR, 

saskaņā ar 1. pielikumu. 

2. Apstiprināt viena audzēkņa izmaksas mēnesī par Alūksnes novada pašvaldības pirmsskolas 

izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem no 2022. gada 1. septembra: 

2.1. Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādē “Sprīdītis” 197,48 EUR; 

2.2. Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādē “Pienenīte” 176,03 EUR; 

2.3. Jaunalūksnes pirmsskolas izglītības iestādē “Pūcīte” 201,14 EUR; 

2.4. Alsviķu pirmsskolas izglītības iestādē “Saulīte” 289,31 EUR; 

2.5. Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādē “Cālis” 136,73 EUR; 

2.6. Malienas pirmsskolas izglītības iestādē “Mazputniņš” 227,97 EUR, 

saskaņā ar 2. pielikumu. 

3. Apstiprināt viena iemītnieka izmaksas par Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestāžu 

internātu sniegtajiem pakalpojumiem (gultas vietu) no 2022. gada 1. septembra: 

3.1. Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas internātā 148,22 EUR mēnesī; 

3.2. Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskolas internātā 243,18 EUR mēnesī, 

saskaņā ar 3. pielikumu. 

https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/2909/356_Pielikums%20lemumam%20par%20savstarpejiem%20norekini%20_2022_septembris.xlsx
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/2909/356_Pielikums%20lemumam%20par%20savstarpejiem%20norekini%20_2022_septembris.xlsx
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/2909/356_Pielikums%20lemumam%20par%20savstarpejiem%20norekini%20_2022_septembris.xlsx


4. Atbrīvot no Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestāžu internātu izmantošanas 

izdevumu samaksas izglītojamos, kas mācās Alūksnes novada vispārizglītojošās izglītības 

iestādēs. 

5. Atzīt par spēku zaudējušu Alūksnes novada domes 2022. gada 24. februāra lēmumu Nr. 60 

“Par izglītības iestāžu izdevumu noteikšanu pašvaldību savstarpējos norēķinos”. 

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 
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LĒMUMS Nr.357 

 

Par grozījumiem Alūksnes novada domes 26.09.2019. lēmumā Nr. 276 “Par Alūksnes 

Mūzikas skolas maksas pakalpojumiem” 

 

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

apakšpunktu, Izglītības likuma 12. panta 2.1 daļu,  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” 27. un 28. punktu, Alūksnes 

novada pašvaldības domes 25.08.2011. saistošo noteikumu Nr. 23/2011 “Par līdzfinansējuma 

samaksas kārtību Alūksnes novada pašvaldības profesionālās ievirzes un interešu izglītības 

iestādēs” 3. punktu,   

  

1. Izdarīt grozījumus Alūksnes novada pašvaldības domes 26.09.2019. lēmumā Nr. 276 

“Par Alūksnes Mūzikas skolas maksas pakalpojumiem” un izteikt Alūksnes Mūzikas 

skolas sniegto maksas pakalpojumu cenrāža 2., 3. un  4. punktu jaunā redakcijā: 

2. Vecāku maksa par fakultatīvu mācību stundu profesionālās ievirzes izglītības 

programmu apguvei 

Nr.p.

k. 

Individuālo fakultatīvo mācību stundu skaits Noteiktā stundas 

tarifa likme 

EUR 

PVN 

2.1. 1 mācību stunda * 13,88 Nepiemēro 

3. Vecāku līdzfinansējums interešu izglītības programmu apguvei 

Nr. 

p.k. 

Noteiktais mācību 

stundu skaits mēnesī 

Grupu stundu 

(Mūzikas 

mācība un 

ritmika) 

izmaksas 

EUR 

Individuālo 

stundu 

izmaksas 

EUR 

Izmaksas vienā 

mēnesī EUR 

(grupu stundu 

izmaksas 

+individuālo 

stundu izmaksas) 
KOPĀ: 

PVN 

 

3.1. 4 grupu stundas 

mēnesī 

(1 stunda nedēļā) 

6,94 x X Nepiemēro 

3.2. 1 individuālā* stunda 

mēnesī  

(0,25 stundas nedēļā) 

x 13,88 X Nepiemēro 



3.3. 2 individuālās* 

stundas mēnesī  

(0,5 stundas nedēļā) 

x 27,78 X Nepiemēro 

3.4. 6 grupu stundas 

mēnesī 

(1,5 stundas nedēļā) 

un  

1 individuālā* stunda 

mēnesī  

(0,25 stundas nedēļā) 

6,94 13,88 20,82 Nepiemēro 

3.5. 6 grupu stundas 

mēnesī 

(1,5 stundas nedēļā) 

un  

2 individuālās* 

stundas mēnesī  

(0,5 stundas nedēļā) 

6,94 27,78 34,72 Nepiemēro 

4. Maksa par pieaugušo izglītības programmas apguvi 

Nr.p.k. Individuālo mācību stundu skaits Noteiktā stundas tarifa likme 

bez PVN 

PVN 

 

4.1. 1 mācību stunda * 

 

10,04 Piemēro 

 

2. Lēmums stājas spēkā 2022. gada 1. oktobrī. 

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 
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LĒMUMS Nr.358 

 

Par papildu finansējuma piešķiršanu 1. - 4. klašu izglītojamo ēdināšanai 

 

Ņemot vērā Izglītības pārvaldes 06.09.2022. iesniegumu Nr. IZP/01-19/22/87 “Par 

izglītojamo skaitu”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 07.09.2022. ar Nr. ANP/1-

42/22/3240, 

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. punktu, 21. panta 

pirmās daļas 2., 23. un 27. punktu, Izglītības likuma 59. panta 3.1 daļu, likuma “Par pašvaldību 

budžetiem” 30. pantu, 2019. gada 10. decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 614 

“Kārtība, kādā aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus izglītojamo 

ēdināšanai” ar grozījumiem, kas stājās spēkā 2022. gada 1. septembrī, 

 

1. Izdalīt papildu finansējumu 14 844 EUR (četrpadsmit tūkstoši astoņi simti 

četrdesmit četru euro) apmērā Alūksnes novada pašvaldības pamata un vispārējās 

vidējās izglītības iestādēm 1. - 4. klašu izglītojamo ēdināšanas nodrošināšanai 

2022. gada septembrim - decembrim 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 

iepriekš minēto līdzekļu iekļaušanu Alūksnes novada pašvaldības budžetā 

2022. gadam.  

4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu. 

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 

  

https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/2909/358_Finansejums_edinasanai.docx
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LĒMUMS Nr.359 

 

Par finansējuma piešķiršanu Jaunannas pagasta skolēnu pārvadājumiem 

 

Izskatot Jaunannas pagasta pārvaldes 14.09.2022. iesniegumu Nr. JNPP/1-5/22/21 “Par 

finansējuma piešķiršanu”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 14.09.2022. ar 

Nr. ANP/1-42/22/3340, 

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

pirmās daļas 4. punktu, 21. panta pirmās daļas 2., 23. un 27. punktu, likuma “Par pašvaldību 

budžetiem” 30. pantu, 

 

1. Izdalīt finansējumu 8 120 EUR (astoņi tūkstoši viens simts divdesmit euro) apmērā 

Jaunannas pagasta skolēnu pārvadājumiem autobusa Mercedes Benz INTOURO E, 

Nr. HN 8930, uzturēšanai, tajā skaitā: remontam, obligātai civiltiesiskai (OCTA) un 

brīvprātīgai (KASKO) apdrošināšanai u.c. 

2. Finansējumu attiecināt uz 096105 uzskaites dimensijas kodu – Jaunannas pagasta skolēnu 

pārvadājumi. 

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

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

1. punkta summu. 

4. Alūksnes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Finanšu nodaļai nodrošināt 

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

5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu. 

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 
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LĒMUMS Nr.360 

 

Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem Alsviķu 

pirmsskolas izglītības iestādei “Saulīte” 

 

 Izskatot Alsviķu pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” 12.09.2022. iesniegumu 

Nr. APIIS/1-6/22/16 “Par papildus finansējuma piešķiršanu”, kas reģistrēts Alūksnes novada 

pašvaldībā 12.09.2022. ar Nr. ANP/1-42/22/3300, 

ņemot vērā 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. un 23. punktu, likuma “Par pašvaldību 

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

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

administratīvajām teritorijām” 1.2. punktu, 

 

1. Izdalīt no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem finansējumu 4 000,00 EUR 

(četru tūkstošu euro) apmērā Alsviķu pirmsskolas izglītības iestādei “Saulīte” telpu 

kosmētiskajam remontam. 

2. Finansējumu attiecināt uz 091210 uzskaites dimensijas kodu - Alsviķu pirmsskolas 

izglītības iestāde “Saulīte”. 

3. Alūksnes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Finanšu nodaļai nodrošināt 

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

4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu. 

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 
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LĒMUMS Nr.361 

 

Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem 

 furgona piekabes iegādei 

 

Izskatot Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolas 16.09.2022. iesniegumu 

Nr. BJSS/1-23/22/96 “Par atbalstu piekabes iegādei”, kas reģistrēts Alūksnes novada 

pašvaldībā 19.09.2022. ar Nr. ANP/1-42/22/3377, 

ņemot vērā Alūksnes novada attīstības programmas 2022.-2027. gadam Rīcības plāna, 

kas apstiprināts ar Alūksnes novada pašvaldības domes 23.12.2021. lēmumu Nr. 327, 

U.2.5. uzdevumu “Uzlabot un attīstīt sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūru, aprīkojumu un 

pieejamību”, 

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

pirmās daļas 6. punktu, 21. panta pirmās daļas 2. un 23. punktu, likuma “Par pašvaldību 

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

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

administratīvajām teritorijām” 1.2. punktu, 

 

1. Izdalīt no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem daļēju finansējumu 

3 865,00 EUR (trīs tūkstoši astoņi simti sešdesmit piecu euro) apmērā furgona veida 

piekabes ar papildaprīkojumu iegādei. 

2. Finansējumu attiecināt uz 081001 uzskaites dimensijas kodu - Alūksnes novada sporta 

pasākumi. 

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.362 

 

Par padomju un nacistisko režīmu slavinošu objektu demontāžu 

 

Ņemot vērā Alūksnes novada muzeja 05.09.2022. izvērtējuma aktu, Nacionālās kultūras 

mantojuma pārvaldes 26.08.2022. vēstuli Nr. 07-01/3882 “Par Alūksnes novada pašvaldībā 

demontējamiem objektiem”, kas saņemta un reģistrēta Alūksnes novada pašvaldībā 26.08.2022. 

ar Nr. ANP/1-35/22/3110, un Latvijas Okupācijas muzeja direktora 14.09.2022. lēmumu 

Nr. 2022/OM-60 “Par padomju režīmu slavinošu objektu uzņemšanu krājumā”, kas saņemts un 

reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 15.09.2022. ar Nr. ANP/1-41/22/3345, 

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

“Par padomju un nacistisko režīmu slavinošu objektu eksponēšanas aizliegumu un to 

demontāžu Latvijas Republikas teritorijā” 4. panta trešo daļu, 5. pantu, 6. panta ceturto un 

septīto daļu, 9. panta 1. daļu, 

 

1. Demontēt Alūksnes novada administratīvajā teritorijā esošos padomju un nacistisko 

režīmu slavinošos objektus līdz 2022. gada 15. novembrim (saskaņā ar pielikumu). 

 

2. Uzdot pirms šī lēmuma 1. punktā minēto darbu uzsākšanas Alūksnes novada 

muzejam informēt Latvijas Okupācijas muzeju un Nacionālo kultūras mantojuma 

pārvaldi, veikt objekta fotofiksāciju un dokumentēšanu. 

 

3. Alūksnes novada muzejam nodrošināt, ka demontēto objektu dokumentēšanas 

rezultāti un lēmuma pielikuma 5. punktā demontētais objekts tiek nodots Latvijas 

Okupācijas muzejam. 

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 

  

https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/2909/362_Objektu_demontaza.docx
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LĒMUMS Nr.363 

 

Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem padomju un 

nacistisko režīmu slavinošu objektu demontāžai 

 

Izskatot Alūksnes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Īpašumu nodaļas 

16.09.2022. iesniegumu “Par finansējuma piešķiršanu”, kas reģistrēts Alūksnes novada 

pašvaldībā 16.09.2022. ar Nr. ANP/1-47/22/3374, un 26.09.2022. iesniegumu “Par 

finansējuma piešķiršanu”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 26.09.2022. ar 

Nr. ANP/1-47/22/3495, 

pamatojoties uz likuma “Par padomju un nacistisko režīmu slavinošu objektu 

eksponēšanas aizliegumu un to demontāžu Latvijas Republikas teritorijā” 8. pantu, likuma “Par 

pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2. un 27. punktu, likuma “Par pašvaldību budžetiem” 

16. panta otro daļu un 30. pantu, Ministru kabineta 2022. gada 16. augusta noteikumiem 

Nr. 516 “Valsts budžeta līdzekļu piešķiršanas un izlietošanas, kā arī fizisko un juridisko 

personu ziedojumu uzskaites un izlietošanas kārtība Latvijas Republikas teritorijā esošo 

padomju un nacistisko režīmu slavinošo objektu demontāžai” (turpmāk – Noteikumi), 

 

1. Izdalīt no Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem neparedzētiem 

gadījumiem finansējumu 3 013 EUR (trīs tūkstoši trīspadsmit euro) apmērā padomju un 

nacistisko režīmu slavinošu objektu demontāžai Alūksnes novada administratīvajā 

teritorijā. 

2. Finansējumu attiecināt uz 082926 uzskaites dimensijas kodu – Padomju un nacistisko 

režīmu slavinošu objektu demontāža. 

3. Alūksnes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Finanšu nodaļai: 

3.1. nodrošināt iepriekšminēto līdzekļu pārkārtošanu Alūksnes novada pašvaldības 

budžetā 2022. gadam; 

3.2. saņemot valsts budžeta līdzekļus, atjaunot Alūksnes novada pašvaldības 

pamatbudžeta līdzekļus neparedzētiem gadījumiem. 

4. Alūksnes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Īpašumu nodaļai ne vēlāk kā 

līdz 2022. gada 22. novembrim iesniegt Kultūras ministrijā valsts budžeta līdzekļu 

pieprasījumu saskaņā ar Noteikumu nosacījumiem. 

5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu. 

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 

  



Lēmuma pielikums satur ierobežotas pieejamības informāciju 

 

 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME 

Reģistrācijas numurs 90000018622 

Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV – 4301, tālruņi: 64381496, 29453047, e-pasts: dome@aluksne.lv, 

www.aluksne.lv 

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

Alūksnē 

2022. gada 29. septembrī                                   sēdes protokols Nr. 22, 26. p. 

 

LĒMUMS Nr.364 

 

Par amata vietām un atlīdzību Izglītības pārvaldei 

 

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

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

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

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

pašvaldībā” 6.10. un 6.11.punktu, 

 

1. Apstiprināt Izglītības pārvaldes amata vietas un atlīdzību no 2022. gada 1. oktobra, 

saskaņā ar pielikumu. 

2. Ar 2022. gada 1. oktobri atzīt par spēku zaudējušu Alūksnes novada pašvaldības domes 

2022. gada 30. maija lēmumu Nr. 227 “Par amata vietām un atlīdzību Izglītības 

pārvaldei”. 

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS  

https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/2909/364_Atlidziba_izglitibas_parvalde.docx


Lēmums satur ierobežotas pieejamības informāciju 

 

 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME 

Reģistrācijas numurs 90000018622 

Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV – 4301, tālruņi: 64381496, 29453047, e-pasts: dome@aluksne.lv, 

www.aluksne.lv 

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

Alūksnē 

2022. gada 29. septembrī                                   sēdes protokols Nr. 22, 27. p. 

 

LĒMUMS Nr.365 

 

Par grozījumiem  Alūksnes novada pašvaldības domes 30.05.2022. lēmumā Nr. 205 “Par 

amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada muzejam” 

 

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. oktobri izdarīt grozījumus Alūksnes novada pašvaldības domes 

30.05.2022. lēmumā Nr. 205 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada muzejam”: 

1. 3. pozīcijas amata vienībai - Izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem vadītājs 

(summētais darba laiks), amatalgas un mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar amatalgas un 

mēnešalgas likmi “[..]”; 

2. 6.pozīcijas amata vienībai - klientu apkalpošanas speciālists (summētais darba laiks), 

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

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 

  



Lēmuma pielikums satur ierobežotas pieejamības informāciju 

 

 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME 

Reģistrācijas numurs 90000018622 

Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV – 4301, tālruņi: 64381496, 29453047, e-pasts: dome@aluksne.lv, 

www.aluksne.lv 

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

Alūksnē 

2022. gada 29. septembrī                                   sēdes protokols Nr. 22, 28. p. 

 

LĒMUMS Nr.366 

 

Par amata vietu izveidošanu un to finansēšanu 

 

Pamatojoties uz Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu 

likuma 7.1 pantu, likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 13. un 27. punktu, Valsts 

un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, Ministru kabineta 

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

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

domes 26.05.2022. noteikumu Nr. 2/2022 “Par atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā” 6.10. un 

6.11. punktu, Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektora 20.09.2022. rīkojuma Nr. ANP/1-

6/22/307 “Par atbalsta mājsaimniecībām apkures izdevumu daļējai kompensēšanai 

nodrošināšanu” 3. punktu, 

 

1. Ar 2022. gada 1. oktobri uz noteiktu laiku, kas nav ilgāks par Energoresursu cenu 

ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likuma 7.1 panta četrpadsmitajā daļā 

noteikto, izveidot Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldei divas amata vienības – 

klientu apkalpošanas speciālists, saskaņā ar pielikumu. 

2. Klientu apkalpošanas speciālistu atlīdzību finansēt no Energoresursu cenu ārkārtēja 

pieauguma samazinājuma pasākumu likuma 7.1 panta četrpadsmitajā daļā paredzētā 

finansējuma. 

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu. 

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 

  

https://likumi.lv/ta/id/222271-valsts-un-pasvaldibu-instituciju-amatu-katalogs
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/2909/366_Amatu-saraksts_SLP_klientu_apkalposanas_specialists_01_10.xlsx


 

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 29. septembrī                                   sēdes protokols Nr. 22, 29. p. 

 

LĒMUMS Nr.367 

 

Par sociālās aprūpes pakalpojumu dzīvesvietā 

 

Ņemot vērā Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes veiktās tirgus izpētes “Sociālās 

aprūpes pakalpojums dzīvesvietā” rezultātu un 

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta 27. punktu, Sociālo pakalpojumu un 

sociālās palīdzības likuma 9. panta ceturto daļu, Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52. panta 

pirmās daļas 9. punktu un Ministru kabineta 2017. gada 13. jūnija noteikumu Nr. 338 “Prasības 

sociālo pakalpojumu sniedzējiem” 16.9. punktu, 

 

Ar 2022. gada 1. novembri: 

1. Organizēt sociālās aprūpes pakalpojumu dzīvesvietā (turpmāk – Pakalpojums), nododot 

to tirgus izpētes rezultātā izvēlētajam pakalpojuma sniedzējam. 

2. Apstiprināt Pakalpojuma cenu vienam klientam par vienu aprūpes stundu 7,10 EUR 

(septiņi euro10 centi). 

3. Apstiprināt Pakalpojuma apjomu atbilstoši aprūpes līmeņiem (pielikumā). 

4. Atzīt par spēku zaudējušu Alūksnes novada pašvaldības domes 2020. gada 30. jūlija 

lēmumu Nr. 201 “Par maksas noteikšanu Biroja “Aprūpe mājās” sociālās aprūpes 

pakalpojumam”. 

 

Domes priekšsēdētājs        Dz.ADLERS 

  

https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/2909/367_Pakalpojuma%20apjoms%20atbilstosi%20aprupes%20limeniem%2021.09.2022_%20(2).docx


 

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 29. septembrī                                   sēdes protokols Nr. 22, 30. p. 

 

LĒMUMS Nr.368 

 

Par grozījumu Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes nolikumā 

 

Ņemot vērā Alūksnes novada pašvaldības domes 2022.gada 29.septembra lēmumu 

Nr. 367 “Par sociālās aprūpes pakalpojumu dzīvesvietā” un pamatojoties uz likuma “Par 

pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 8. punktu, 

 

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

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

 

1. Svītrot  15.4.1. punktu. 

2. Grozījums stājas spēkā ar 2022. gada 1. novembri. 

 

 

Domes priekšsēdētājs        Dz.ADLERS  



Lēmums satur ierobežotas pieejamības informāciju 

 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME 

Reģistrācijas numurs 90000018622 

Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV – 4301, tālruņi: 64381496, 29453047, e-pasts: dome@aluksne.lv, 

www.aluksne.lv 

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

Alūksnē 

2022. gada 29. septembrī                                   sēdes protokols Nr. 22, 31. p. 

 

LĒMUMS Nr.369 

 

Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 30.05.2022. lēmumā Nr. 228 “Par 

amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldei” 

 

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,  

Izdarīt grozījumus Alūksnes novada pašvaldības domes 30.05.2022. lēmumā Nr. 228 “Par 

amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldei”: 

1. Ar 2022. gada 1. oktobri: 

1.1. 41. pozīcijas amata vienībai – sociālais darbinieks, darba slodzi “5” aizstāt ar darba 

slodzi “3”, mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar mēnešalgas likmi “[..]”; 

1.2. izveidot jaunu amata vienību – sociālais darbinieks darbam ar personām ar 

atkarības problēmām, 45.4 punktu izsakot šādā redakcijā: 

45.4  Sociālais darbinieks 

darbam ar personām ar 

atkarības problēmām 

43./43.1/VB 2635 06 9 [..] 1 [..] 

1.3.izveidot jaunu amata vienību – sociālais darbinieks darbam ar vardarbībā cietušām 

personām , 45.5 punktu izsakot šādā redakcijā: 

45.5  Sociālais darbinieks 

darbam ar vardarbībā 

cietušām personām 

43./43.1/VB 2635 10 9 [..] 1 [..] 

2. Ar 2022.gada 1.novembri: 

2.1.izslēgt 47.pozīcijas amata vietu – sociālais aprūpētājs: 

2.2.izslēgt 48.pozīcijas trīs amata vietas – aprūpētājs; 

2.3.izslēgt 49.pozīcijas trīs amata vietas – automobiļa vadītājs; 

2.4.svītrot 3.1.sadaļu – Birojs “Aprūpe mājas”; 

3. Ar 2022. gada 3. novembri: 

3.1. izslēgt 45.pozīciju – sociālais mentors; 

3.2. 45.1 pozīcijas amata vienībai – sociālais mentors, darba slodzi “0,4” aizstāt ar darba 

slodzi “1,0”, mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar mēnešalgas likmi “[..]”; 

3.3. svītrot piebildi zem tabulas “**ESF projekta Nr.9.2.1.1/15/I/001 “Profesionāla 

sociālā darba attīstība pašvaldībās” ietvaros pilotprojekts “Ģimenes asistenta 

pakalpojuma aprobēšana””. 

 

Domes priekšsēdētājs        Dz.ADLERS 



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 29. septembrī                                   sēdes protokols Nr. 22, 32. p. 

LĒMUMS Nr.370 

 

Par atļauju Ivetai PRIEDEI savienot amatus 

 

Izskatot Mālupes pagasta pārvaldes vadītājas Ivetas PRIEDES 25.08.2022. iesniegumu 

par amatu savienošanu ar Alūksnes novada pašvaldības domes vēlēšanu iecirkņa Nr.310 

komisijas priekšsēdētāja amatu, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 25.08.2022. ar Nr. 

ANP/1-42/22/3091, 

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

valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs amatpersonas tiešo pienākumu 

pildīšanai, 

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

(turpmāk – Likums) 6. panta pirmo un otro daļu, 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, 

nomas tiesību izsoļu un iepirkumu komisijas Malienas, Mālupes un Liepnas pagastu pārvaldēs 

priekšsēdētāja vietnieka un Alūksnes novada pašvaldības domes vēlēšanu iecirkņa Nr.310 

komisijas 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 

  



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 29. septembrī                                   sēdes protokols Nr. 22, 33. p. 

 

LĒMUMS Nr.371 

 

Par atļauju Rimmai Mellenbergai savienot amatus 

 

Izskatot Alūksnes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Īpašumu nodaļas 

vadītājas Rimmas Mellenbergas 05.09.2022. iesniegumu par amatu savienošanu ar Alūksnes 

novada pašvaldības domes vēlēšanu iecirkņa Nr. 317 komisijas sekretāra amatu, reģistrēts 

Alūksnes novada pašvaldībā 05.09.2022. ar Nr. ANP/1-47/22/3200, 

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

valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs amatpersonas tiešo pienākumu 

pildīšanai, 

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

(turpmāk – Likums) 6. panta pirmo un otro daļu, 7. panta 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 Rimmai Mellenbergai (personas kods [..]) savienot Alūksnes novada pašvaldības 

Centrālās administrācijas Īpašumu nodaļas vadītāja, Alūksnes novada pašvaldības Dzīvokļu 

komisijas locekļa un Alūksnes novada pašvaldības domes vēlēšanu iecirkņa Nr. 317 komisijas 

sekretāra 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. 
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LĒMUMS Nr.372 

 

Par Alūksnes novada domes priekšsēdētāja atvaļinājumu  

 

Ņemot vērā Alūksnes novada domes priekšsēdētāja Dzintara ADLERA 2022. gada 

12. septembra iesniegumu par atvaļinājuma piešķiršanu, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 

2022. gada 12. septembrī ar Nr. ANP/1-47/22/3308, 

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

likuma 149. panta pirmo un otro daļu, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un 

darbinieku atlīdzības likuma 40. panta pirmo daļu, 42. panta pirmo daļu un devīto daļu, 

Alūksnes novada pašvaldības domes 2022. gada 26. maijā apstiprināto noteikumu Nr. 2/2022 

“Par atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā” 9.4. punktu, 

 

1. Dzintaram ADLERAM, Alūksnes novada domes priekšsēdētājam, piešķirt: 

1.1. daļu ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma, vienu kalendāra nedēļu, laikposmā no 

04.10.2022. līdz 10.10.2022. par darba periodu no 01.07.2021. līdz 30.06.2022.; 

1.2. daļu ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma, vienu kalendāra nedēļu, laikposmā no 

13.12.2022. līdz 19.12.2022. par darba periodu no 01.07.2021. līdz 30.06.2022.; 

1.3. papildatvaļinājuma daļu, trīs darba dienas, laikposmā no 20.12.2022. līdz 22.12.2022. 

par darba periodu no 01.07.2021. līdz 30.06.2022. 

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu. 
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LĒMUMS Nr.373 

 

Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem 

 Aktīvās atpūtas parka izbūves 2. kārtai 

 

Izskatot Alūksnes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Plānošanas un attīstības 

nodaļas 23.09.2022. iesniegumu “Par finansējumu Aktīvās atpūtas parka izbūvei”, kas 

reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 23.09.2022. ar Nr. ANP/1-47/22/3457, 

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

aktualizētā Investīciju plāna, kas apstiprināts ar Alūksnes novada domes 16.08.2022. lēmumu 

Nr.305, 3.11.2. punktu, 

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

pirmās daļas 2. un 6. punktu, 21. panta pirmās daļas 2. un 23. punktu, likuma “Par pašvaldību 

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

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

administratīvajām teritorijām” 1.2. punktu, 

 

1. Atbalstīt pašvaldības investīciju projekta “Aktīvās atpūtas parka izbūve Alūksnē, 2. kārta” 

īstenošanu. 

2. Apstiprināt projekta izmaksas 218 660 EUR (divi simti astoņpadsmit tūkstoši seši simti 

sešdesmit euro) apmērā, tajā skaitā: 

2.1. 2022. gadam attiecināmo izmaksu nodrošināšanai izdalīt no atsavināšanas procesā 

iegūtajiem līdzekļiem finansējumu 109 330,00 EUR (viens simts deviņi tūkstoši trīs 

simti trīsdesmit euro) apmērā; 

2.2. 2023. gadam attiecināmās izmaksas 109 330,00 EUR (viens simts deviņi tūkstoši trīs 

simti trīsdesmit euro) apmērā nodrošināt no Alūksnes novada pašvaldības budžeta 

2023. gadam. 

3. Finansējumu attiecināt uz 081125 uzskaites dimensijas kodu - pašvaldības investīciju 

projekts “Aktīvās atpūtas parka izbūve Alūksnē, 2. kārta”. 

4. Alūksnes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Finanšu nodaļai nodrošināt 

iepriekšminēto līdzekļu iekļaušanu Alūksnes novada pašvaldības budžetā 2022. gadam un 

2023. gadam. 

5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu. 

6. Atzīt par spēku zaudējušu Alūksnes novada domes 2022. gada 15. jūnija lēmumu Nr. 238 

“Par projektu “Aktīvās atpūtas parka izbūve Alūksnē””. 
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LĒMUMS Nr.374 

 

Par izstāšanos no biedrības “Eiroreģions “Pleskava, Livonija”” 

 

Konstatējot, ka Alūksnes novada pašvaldības dalība biedrībā “Eiroreģions “Pleskava, 

Livonija”” ir nelietderīga, jo biedrības darbība nenodrošina tās mērķa Latvijas pierobežas 

pašvaldību un citu institūciju organizēta pārstāvība Eiroreģionā, lai izstrādātu un realizētu 

kopēju stratēģiju pierobežas reģiona sadarbībā, ekonomiskā un sociālā progresa 

nodrošināšanā, kultūras attīstībā, infrastruktūras un pakalpojumu pilnveidošanā un 

savstarpējās palīdzības sniegšanā īstenošanu, nerisina uzdevumus, kuros vienlīdz ir 

ieinteresētas visas vai vairākas tās sastāvā esošās pašvaldības un neveicina pašvaldības funkciju 

pildīšanu, 

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 95. panta ceturto daļu, Biedrību un nodibinājumu 

likuma 30. pantu, 

 

Izstāties no biedrības “Eiroreģions “Pleskava, Livonija””, reģistrācijas numurs 

40008059117. 
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LĒMUMS Nr.375 

 

Par izmaiņām Dzīvokļu komisijas sastāvā 

 

Izskatot Daigas JURSAS 26.09.2022. iesniegumu ar lūgumu atļaut darboties Alūksnes 

novada pašvaldības Dzīvokļu komisijā un atļaut savienot Alūksnes novada pašvaldības 

Dzīvokļu komisijas locekļa amatu ar Alūksnes novada pašvaldības Jaunalūksnes pirmsskolas 

izglītības iestādes “Pūcīte” noliktavas/veļas pārziņa amatu, kas saņemts Alūksnes novada 

pašvaldībā 26.09.2022. un reģistrēts ar Nr. ANP/1-23/22/960, 

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 pirmās un otrās daļas, 

8.1 panta piekto daļu, Administratīvā procesa likuma 67. pantu, 

 

1. Iecelt Daigu JURSU, personas kods [..], Alūksnes novada pašvaldības Dzīvokļu 

komisijas locekles amatā ar 2022. gada 3. oktobri. 

2. Atļaut Daigai JURSAI savienot Alūksnes novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas 

locekļa amatu un Alūksnes novada pašvaldības Jaunalūksnes pirmsskolas izglītības 

iestādes “Pūcīte” noliktavas/veļas pārziņa 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. 
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LĒMUMS Nr.376 

 

Par valsts budžeta finansējuma sadali Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēm 

digitālo mācību līdzekļu iegādei 

 

 Pamatojoties uz Ministru kabineta 2022. gada 19. septembra rīkojumu Nr. 620 “Par 

finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem 

gadījumiem””, Ministru kabineta 2021. gada 11. marta noteikumu Nr. 155 “Kārtība, kādā valsts 

un pašvaldības finansē mācību līdzekļu iegādi izglītības iestādēm” 4., 5. punktu un 

12.2. apakšpunktu, Izglītības un zinātnes ministrijas 28.09.2022. rīkojumu Nr. 1-2e/22/296 

“Par valsts budžeta finansējuma piešķiršanu mācību līdzekļu iegādei pašvaldībām un 

privātajām izglītības iestādēm 2022. gadā”, 

 

1. Valsts budžeta finansējumu digitālo mācību līdzekļu iegādei 2022. gadam sadalīt 

proporcionāli skolēnu skaitam pa klašu grupām (1.-9.klase un 10.-12.klase) pašvaldības 

izglītības iestādēs uz 2022. gada 1. septembri. 

 

2. Apstiprināt valsts budžeta finansējuma sadali Alūksnes novada pašvaldības izglītības 

iestādēm, kas īsteno licencētas vispārējās pamatizglītības programmas un vispārējās 

vidējās izglītības programmas saskaņā ar pielikumu. 

 

3. Alūksnes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Finanšu nodaļai nodrošināt 

iepriekšminēto līdzekļu iekļaušanu Alūksnes novada pašvaldības budžetā 2022. gadam. 
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https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/2909/376_macibu_lidzekli.docx
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LĒMUMS Nr.377 

 

Par Alūksnes novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas atsavināšanu un atbalstu 

jauna vai mazlietota mikroautobusa iegādei 

 

Izskatot Alūksnes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Kancelejas 28.09.2022. 

iesniegumu par autotransporta atsavināšanu, kas saņemts un reģistrēts pašvaldībā 28.09.2022. 

ar Nr. ANP/1-47/22/3520, 

pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3. panta otro daļu, 

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

14. panta otrās daļas 3. punktu, Alūksnes novada pašvaldības domes 2013. gada 25. jūlija 

saistošo noteikumu Nr. 18/2013 “Alūksnes novada pašvaldības nolikums” 155. punktu, 

 

1. Atļaut atsavināt Alūksnes novada pašvaldības kustamo mantu: 

1.1.  automašīnu VW PASSAT, valsts reģistrācijas numurs JK 2923; 

1.2.  automašīnu VW CARAVELLE, valsts reģistrācijas numurs HZ 7241. 

2. Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē. 

3. Uzdot Īpašumu atsavināšanas komisijai veikt mantas novērtēšanu, noteikt nosacīto cenu 

un organizēt tās izsoli. 

4. Atbalstīt jauna vai mazlietota mikroautobusa ar deviņām sēdvietām iegādi Alūksnes 

novada pašvaldībai. 

5. Uzdot Alūksnes novada pašvaldības Centrālajai administrācijai normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā veikt iepirkumu. 

6. Pēc iepirkuma rezultāta izziņošanas Alūksnes novada pašvaldības Centrālajai 

administrācijai informēt Alūksnes novada pašvaldības domi par nepieciešamā 

finansējuma apmēru. 
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