
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 26. maijā       sēdes protokols Nr.13, 3.p. 

LĒMUMS Nr.134 

Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Kalnacīrulīši”, Alsviķos, 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 13.09.2021. lēmumu (protokols Nr.8, 2.p.), 

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

Alsviķos, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā, īpašuma kadastra Nr. 3642 006 0258, kas

sastāv no zemesgabala 1,3929 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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LĒMUMS Nr.135 

Par cirsmas īpašumā Malienas ielā 9, Alūksnē, Alūksnes novadā atsavināšanu 

Izskatot Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “Spodra” 14.04.2022. iesniegumu par 

cirsmas atsavināšanu izsolē, kas 19.04.2022. saņemts Alūksnes novada pašvaldībā un reģistrēts 

ar Nr. ANP/1-42/22/1412, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 

19. punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3. panta otro daļu, 4. panta otro

daļu, 6. panta otro daļu, 8. panta ceturto un piekto daļu,

1. Atsavināt Alūksnes novada pašvaldībai piederošu kustamo mantu – cirsmu izlases cirti

– (platība 4,37 ha, 1. kvartāla nogabalos Nr. 3, 5, pārdodamais koku apjoms cirsmā

239,07 m³) īpašuma Malienas ielā 9, Alūksnē, Alūksnes novadā, īpašuma kadastra

Nr. 3601 024 3859, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 3601 024 3859 (turpmāk -

cirsma), pārdodot to izsolē.

2. Uzdot Alūksnes novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas komisijai organizēt

atsavināmās kustamās mantas - cirsmas novērtēšanu, izstrādāt izsoles noteikumus un

rīkot izsoli.

Domes priekšsēdētājs Dz.ADLERS 
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LĒMUMS Nr.136 

Par apaļo kokmateriālu atsavināšanu 

Izskatot Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “SPODRA” 18.05.2022. iesniegumu 

par apaļo kokmateriālu atsavināšanu izsolē, kas 18.05.2022. saņemts Alūksnes novada 

pašvaldībā un reģistrēts ar Nr. ANP/1-42/22/1845, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 

21. panta pirmās daļas 19. punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3. panta

otro daļu, 4. panta otro daļu, 6. panta otro daļu, 8. panta ceturto un piekto daļu,

1. Atsavināt Alūksnes novada pašvaldībai piederošu kustamo mantu – apaļos

kokmateriālus, pārdodamais koku apjoms 305,522 m³ (saskaņā ar zāģbaļķu uzmērīšanas

aktiem Nr. SPO/253 un Nr. SPO/254) īpašuma Tempļakalna parks, Alūksnē, Alūksnes

novadā, zemes vienības kadastra apzīmējums 3601 007 0501 kokmateriālu krautuves

vietā (turpmāk - kokmateriāli), pārdodot tos izsolē.

2. Uzdot Alūksnes novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas komisijai organizēt

atsavināmās kustamās mantas - kokmateriālu novērtēšanu, izstrādāt izsoles noteikumus

un rīkot izsoli.

Domes priekšsēdētājs Dz.ADLERS 
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LĒMUMS Nr.137 
 

Par Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “SPODRA” 2021. gada publiskā pārskata 

apstiprināšanu 

 

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

aģentūru likuma 27. panta otro un trešo daļu, Ministru kabineta 05.05.2010. noteikumu Nr. 413 

“Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem” 2. un 16. punktu, 

 

1. Apstiprināt Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “SPODRA” 2021. gada publisko 

pārskatu (pielikumā uz 21 lapas). 

 

2. Uzdot Alūksnes novada pašvaldības aģentūrai “SPODRA” publicēt 2021. gada publisko 

pārskatu Alūksnes novada pašvaldības mājaslapā internetā www.aluksne.lv. 

 

 

 Domes priekšsēdētājs        Dz.ADLERS 
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https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/3005/137_Spodra_parskats_2021%20(6).docx
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LĒMUMS Nr.138 

 

Par Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “ALJA” 2021. gada publiskā pārskata 

apstiprināšanu  

 

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

aģentūru likuma 27. panta otro un trešo daļu, Ministru kabineta 05.05.2010. noteikumu Nr. 413 

“Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem” 2. un 16. punktu, 

 

1. Apstiprināt Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “ALJA” 2021. gada publisko 

pārskatu (pielikumā uz 9 lapām). 

 

2. Uzdot Alūksnes novada pašvaldības aģentūrai “ALJA” publicēt 2021. gada publisko 

pārskatu Alūksnes novada pašvaldības mājaslapā internetā www.aluksne.lv. 

 

 Domes priekšsēdētājs        Dz.ADLERS 
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https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/3005/138_ALJA_gada_publiskais_parskats.docx
http://www.aluksne.lv/
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LĒMUMS Nr.139 
 

Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 27.08.2020. noteikumos 

Nr. 2/2020 “Par medību tiesību nodošanas kārtību” 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu, 41. panta 

pirmās daļas 2. punktu,  

 

Izdarīt Alūksnes novada pašvaldības domes 27.08.2020. noteikumos Nr. 2/2020 “Par 

medību tiesību nodošanas kārtību” šādus grozījumus: 

 

1. Izteikt 6. punktu šādā redakcijā: 

“6. Medību tiesību nomas tiesības pašvaldības medību platībās tiek piešķirtas vienlaidu medību 

platību veidošanai, ievērojot šādu prioritāro secību: 

6.1. medību tiesību lietotājam, kura Valsts meža dienestā (turpmāk – VMD) reģistrētais 

medību iecirknis atbilst aļņu medībām (minimālā medību platība attiecīgajā medību 

iecirknī vai saskaņā ar līgumu par limitēto medījamo dzīvnieku medīšanas 

organizēšanu blakus esošajos medību iecirkņos ir 2500 hektāru, ieskaitot tikai meža 

masīvus vai to daļas un atsevišķus meža gabalus (pudurus), krūmājus un purvus; 

6.2. medību tiesību lietotājam, kura VMD reģistrētais medību iecirknis atbilst staltbriežu 

buļļu medībām (minimālā medību platība attiecīgajā medību iecirknī vai saskaņā ar 

līgumu par limitēto medījamo dzīvnieku medīšanas organizēšanu blakus esošajos 

medību iecirkņos ir 2000 hektāru, ieskaitot tikai meža masīvus vai to daļas un 

atsevišķus meža gabalus (pudurus), krūmājus un purvus; 

6.3. medību tiesību lietotājam, kura VMD reģistrētais medību iecirknis atbilst staltbriežu 

govju un teļu medībām (minimālā medību platība attiecīgajā medību iecirknī vai 

saskaņā ar līgumu par limitēto medījamo dzīvnieku medīšanas organizēšanu blakus 

esošajos medību iecirkņos ir 1000 hektāru, ieskaitot tikai meža masīvus vai to daļas 

un atsevišķus meža gabalus (pudurus), krūmājus un purvus; 

6.4. medību tiesību lietotājam, kura VMD reģistrētais medību iecirknis atbilst stirnu un 

meža cūku medībām (minimālā medību platība attiecīgajā medību iecirknī vai saskaņā 

ar līgumu par limitēto medījamo dzīvnieku medīšanas organizēšanu blakus esošajos 

medību iecirkņos ir 350 hektāru, ieskaitot šādas zemes kategorijas: lauksaimniecībā 

izmantojamā zeme, mežs, krūmājs, purvs, ūdens objektu zeme (izņemot ezerus) un 

pārējā zeme, izņemot līnijveida funkcionējošus infrastruktūras objektus, kas nodalīti 

kā atsevišķa zemes vienība; 
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6.5. medību tiesību lietotājam, kura VMD reģistrētais medību iecirknis pilnībā ieskauj 

pašvaldības medību platību, bet šī iecirkņa medību platība neatbilst nevienam no 6.1.-

6.4. punktos noteiktajam kritērijam; 

6.6. medību tiesību lietotājam, kura VMD reģistrētais medību iecirknis robežojas ar 

pašvaldības medību platību, bet šī iecirkņa medību platība neatbilst nevienam no 6.1.-

6.4. punktos noteiktajam kritērijam, priekšroku dodot garākās kopīgās robežas medību 

tiesību lietotājam; 

6.7. medību tiesību lietotājam, kura VMD reģistrētais medību iecirknis neatbilst nevienam 

no 6.1.-6.6. punktos noteiktajam kritērijam, bet atrodas ne tālāk kā 100 metrus no 

pašvaldības medību platības.” 

 

2. izteikt 3. pielikuma 9.2. punktu šādā redakcijā: 

“9.2. Izsole tiek rīkota starp līdzvērtīgajiem medību tiesību nomas pretendentiem vienlaidu 

medību platību veidošanai šādā prioritārā secībā: 

9.2.1. starp medību tiesību lietotājiem, kuru Valsts meža dienestā (turpmāk – VMD) 

reģistrētais medību iecirknis atbilst aļņu medībām (minimālā medību platība 

attiecīgajā medību iecirknī vai saskaņā ar līgumu par limitēto medījamo dzīvnieku 

medīšanas organizēšanu blakus esošajos medību iecirkņos ir 2500 hektāru, 

ieskaitot tikai meža masīvus vai to daļas un atsevišķus meža gabalus (pudurus), 

krūmājus un purvus; 

9.2.2. starp medību tiesību lietotājiem, kuru VMD reģistrētais medību iecirknis atbilst 

staltbriežu buļļu medībām (minimālā medību platība attiecīgajā medību iecirknī 

vai saskaņā ar līgumu par limitēto medījamo dzīvnieku medīšanas organizēšanu 

blakus esošajos medību iecirkņos ir 2000 hektāru, ieskaitot tikai meža masīvus vai 

to daļas un atsevišķus meža gabalus (pudurus), krūmājus un purvus; 

9.2.3. starp medību tiesību lietotājiem, kuru VMD reģistrētais medību iecirknis atbilst 

staltbriežu govju un teļu medībām (minimālā medību platība attiecīgajā medību 

iecirknī vai saskaņā ar līgumu par limitēto medījamo dzīvnieku medīšanas 

organizēšanu blakus esošajos medību iecirkņos ir 1000 hektāru, ieskaitot tikai 

meža masīvus vai to daļas un atsevišķus meža gabalus (pudurus), krūmājus un 

purvus; 

9.2.4. starp medību tiesību lietotājiem, kuru VMD reģistrētais medību iecirknis atbilst 

stirnu un meža cūku medībām (minimālā medību platība attiecīgajā medību 

iecirknī vai saskaņā ar līgumu par limitēto medījamo dzīvnieku medīšanas 

organizēšanu blakus esošajos medību iecirkņos ir 350 hektāru, ieskaitot šādas 

zemes kategorijas: lauksaimniecībā izmantojamā zeme, mežs, krūmājs, purvs, 

ūdens objektu zeme (izņemot ezerus) un pārējā zeme, izņemot līnijveida 

funkcionējošus infrastruktūras objektus, kas nodalīti kā atsevišķa zemes vienība; 

9.2.5. starp medību tiesību lietotājiem, kuru VMD reģistrētais medību iecirknis pilnībā 

ieskauj pašvaldības medību platību, bet šī iecirkņa medību platība neatbilst 

nevienam no 9.2.1.-9.2.4. punktos noteiktajam kritērijam; 

9.2.6. starp medību tiesību lietotājiem, kuru VMD reģistrētais medību iecirknis robežojas 

ar pašvaldības medību platību, bet šī iecirkņa medību platība neatbilst nevienam 

no 9.2.1.-9.2.4. punktos noteiktajam kritērijam, ja nav identificējams garākās 

kopīgās robežas medību tiesību lietotājs, kuram būtu nosakāma priekšroka; 

9.2.7. starp medību tiesību lietotājiem, kuru VMD reģistrētais medību iecirknis neatbilst 

nevienam no 9.2.1.-9.2.6. punktos noteiktajam kritērijam, bet atrodas ne tālāk kā 

100 metrus no pašvaldības medību platības.” 

 

Domes priekšsēdētājs        Dz.ADLERS 
 

alu
ks

ne
.lv



 

 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME 

Reģistrācijas numurs 90000018622 

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

www.aluksne.lv 

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

Alūksnē 

2022. gada 26. maijā                                                          sēdes protokols Nr.13, 9.p. 

 

LĒMUMS Nr.140 

 

Par piedalīšanos Jaunā Eiropas Bauhaus tehniskā atbalsta projektā  

 

 Ņemot vērā atvērto projektu uzsaukumu “Atbalsts vietējām Jaunā Eiropas Bauhaus 

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

Tūrisma likuma 8.panta 3) un 6)punktu, Alūksnes novada attīstības programmas 2022.-

2027. gadam Rīcības plāna Rīcības virzienu 1.1. un uzdevumu 1.4., Investīciju plāna 2022.-

2027. gadam 1.6. punktu, 

 

1. Iesniegt tehniskā atbalsta projekta pieteikumu Jaunā Eiropas Bauhaus uzsaukumā par 

Padomju armijas raķešu bāzes Zeltiņos attīstības plānu. 

2. Projekta īstenošanai nav nepieciešams Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējums. 

3. Projekta realizācija paredzēta līdz 2023. gada 31. decembrim.  

 

Domes priekšsēdētājs        Dz.ADLERS 
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LĒMUMS Nr.141 

 

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, papildinot ar 2 (diviem) jauniem ierakstiem Nr. 3.12.3. un Nr. 3.18.9. 

 

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

2027. gadam jauno projektu ideju Nr. 3.12.3. un Nr. 3.18.9. ieraksti uz 1 (vienas) lapas. 

 

 

Domes priekšsēdētājs        Dz.ADLERS 
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https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/3005/141_Investiciju_plana_grozijumi.docx
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/3005/141_Investiciju_plana_grozijumi.docx
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LĒMUMS Nr.142 

 

Par Rīcības 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 2014. gada 14. oktobra 

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

73. punktu, 

 

Aktualizēt Alūksnes novada attīstības programmas 2022.-2027. gadam Rīcības plānu 

2022.-2027. gadam, papildinot ar vienu jaunu ierakstu U.2.2. sadaļā. 

 

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

2027. gadam jaunā uzdevuma U.2.2. sadaļā ieraksts uz 1 (vienas) lapas. 

 

 

Domes priekšsēdētājs        Dz.ADLERS 
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LĒMUMS Nr.143 

 

Par Alūksnes novada pagastu infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas 

mērķprogrammu 2022. gadam 

 

 Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 4. punktu, likuma 

“Par pašvaldību budžetiem” 30. pantu, Alūksnes novada pašvaldības domes 25.01.2018. 

noteikumiem Nr. 1/2018 “Par Alūksnes novada pagastu teritoriālo vienību infrastruktūras un 

vides kvalitātes uzlabošanas mērķprogrammu 2018.-2022.gadam”, Jaunalūksnes pagasta 

pārvaldes 11.05.2022. iesniegumu Nr. JPP/1.5/22/16, Alūksnes novada attīstības programmas 

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

2022.-2027. gadam 1.22.1. punktu, un saskaņā ar domes priekšsēdētāja 12.05.2022. rīkojuma 

Nr. ANP/1-6/22/172 “Par komisijas izveidošanu” izveidotās vērtēšanas komisijas par 

2022.gadā plānoto infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas projektu izvērtēšanai 

16.05.2022. lēmumu, 

 

1. Atbalstīt Alūksnes novada Jaunalūksnes pagasta teritoriālās vienības infrastruktūras un 

vides kvalitātes uzlabošanas projekta ideju “Kolberģa ciema ielu apgaismojuma 

sistēmas atjaunošana un papildināšana paralēli “Sadales tīkla” kabeļu līnijas izbūves 

darbiem”. 

2. Pēc iepirkuma procedūras un/vai tirgus izpētes rezultātu izziņošanas, projektu 

iesniedzējam informēt Alūksnes novada pašvaldības domes Finanšu komiteju par 

precizēto finansējuma apmēru. 

3. Projektu iesniedzējs var uzsākt īstenot projektu pēc iepirkuma procedūras un/vai tirgus 

izpētes rezultāta izziņošanas un Alūksnes novada pašvaldības domes Finanšu komitejas 

saskaņojuma saņemšanas. 

4. Alūksnes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Finanšu nodaļai nodrošināt 

finansējuma pārdales iekļaušanu pašvaldības budžeta grozījumos pēc šī lēmuma 2. un 

3. punktā minētās informācijas saņemšanas.  

 

 

Domes priekšsēdētājs        Dz.ADLERS 
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LĒMUMS Nr.144 
 

Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības Iepirkuma komisijas nolikumā 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, 61. panta 

trešo daļu, 

 

Izdarīt šādus grozījumus ar Alūksnes novada pašvaldības domes 2017. gada 28. jūnija 

lēmumu Nr. 204 apstiprinātajā Alūksnes novada pašvaldības Iepirkuma komisijas nolikumā:  

1. aizstāt 1.3. punktā vārdus “un pilnvaru termiņu” ar vārdiem “uz pilnvaru termiņu”; 

2. aizstāt 2.2.1. apakšpunktā vārdu “administrācijas” ar vārdiem “Centrālās 

administrācijas”; 

3. aizstāt 3.3.1. apakšpunktā vārdu “administrācijā” ar vārdiem “Centrālajā 

administrācijā”; 

4. papildināt 3.3.3. apakšpunktu aiz vārda “pašvaldības” ar vārdiem “Centrālās 

administrācijas”’; 

5. papildināt 3.3.4. apakšpunktu aiz vārda “pārstāvēs” ar vārdu “Komisiju”; 

6. izteikt 3.4. punktu šādā redakcijā: 

“3.4. Iepirkumu veikšanai, no Alūksnes novada domes ievēlētajiem Komisijas 

locekļiem, ņemot vērā kompetences un noslodzi, ar domes priekšsēdētāja rīkojumu tiek 

veidotas apakškomisijas.” 

7. papildināt 3.8. punktu aiz vārda “pašvaldības” ar vārdiem “Centrālās administrācijas”. 
 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 
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LĒMUMS Nr.145 

 

Par grozījumiem Centrālās administrācijas nolikumā 

 

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

pārvaldes iekārtas likuma 28. pantu, 

 

1. Izdarīt grozījumus Centrālās administrācijas nolikumā Nr. 8/2021, apstiprināts ar 

Alūksnes novada pašvaldības domes 25.11.2021. lēmumu Nr. 338: 

1.1. svītrot 10.22. apakšpunktu; 

1.2. svītrot 12.7. apakšpunktu. 

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

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 
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LĒMUMS Nr.146 

 

Par Alūksnes novada Kultūras centra nolikuma apstiprināšanu 

 

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

 

1. Apstiprināt Alūksnes novada Kultūras centra nolikumu (pielikumā uz 5 lapām). 

 

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

 

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 
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LĒMUMS Nr.147 

 

Par Alūksnes novada muzeja nolikuma apstiprināšanu 

 

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

 

1. Apstiprināt Alūksnes novada muzeja nolikumu (pielikumā uz 5 lapām). 

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

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 
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LĒMUMS Nr.148 

 

Par Alūksnes novada bibliotēkas nolikuma apstiprināšanu 

 

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

likuma 4. panta otro daļu,  

 

1. Apstiprināt Alūksnes novada bibliotēkas nolikumu (pielikumā uz  7 lapām). 

 

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

 

 

Domes priekšsēdētājs       Dz.ADLERS 
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LĒMUMS Nr.149 

 

Par Alūksnes novada bibliotēkas lietošanas noteikumu apstiprināšanu 

 

 Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu un 

Bibliotēku likuma 21. panta otro daļu,  

 

1. Apstiprināt Alūksnes novada bibliotēkas lietošanas noteikumus (pielikumā uz 13 

lapām). 

 

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

 

 

Domes priekšsēdētājs        Dz.ADLERS 
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LĒMUMS Nr.150 

 

Par Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādes “SPRĪDĪTIS” 

nolikuma apstiprināšanu 

 

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

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

 

1. Apstiprināt Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādes “SPRĪDĪTIS” nolikumu 

(pielikumā uz 6 lapām). 

 

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

 

Domes priekšsēdētājs        Dz.ADLERS 
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LĒMUMS Nr.151 

 

Par grozījumiem Alsviķu pagasta pārvaldes nolikumā 

 

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

Alūksnes novada pašvaldības domes 23.12.2021. lēmumu Nr. 375 “Par Alūksnes novada 

pašvaldības kultūras iestāžu institucionālās sistēmas pilnveidošanu”, 

 

1. Izdarīt grozījumus Alsviķu pagasta pārvaldes nolikumā Nr. 1/2018, apstiprināts ar Alūksnes 

novada pašvaldības domes 25.01.2018. lēmumu Nr. 17: 

1.1. svītrot 1.2. punktu; 

1.2. svītrot 2.1.1., 2.1.4., 2.1.5. un 2.1.6. apakšpunktu; 

1.3. svītrot 3.1.6.apakšpunktu; 

1.4.   izteikt 3.2.9. apakšpunktu šādā redakcijā: 

“3.2.9. sadarbojas teritoriju un/vai telpu uzturēšanā Alūksnes novada Sociālo lietu 

pārvaldes, Alūksnes novada Kultūras centra un Alūksnes novada bibliotēkas funkciju 

izpildei”; 

1.5.  aizstāt 4.5.12. apakšpunktā vārdus “Domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka 

vai deputātu” ar vārdiem “Pašvaldības izpilddirektora”; 

1.6. izteikt 6. nodaļu jaunā redakcijā: 

 

“6. Pārvaldes darbības uzraudzība un tiesiskuma nodrošināšana 
 

6.1.Pārvaldes padotību pārraudzības formā veic Dome, kas veic normatīvajos aktos 

noteiktās pārraudzības darbības (apstiprina Pārvaldes budžetu, lemj par papildus 

finansējuma piešķiršanu, Pārvaldes sniedzamajiem maksas pakalpojumiem un to 

cenrādi, uzdod Pārvaldei pieņemt lēmumu prettiesiskas bezdarbības gadījumā, atceļ 

Pārvaldes vadītāja prettiesiskus lēmumus, lemj par Pārvaldes reorganizāciju vai 

likvidāciju u.c.). 

6.2.Pārvaldes padotību pakļautības formā veic Pašvaldības izpilddirektors, kurš: 

6.2.1. dod rīkojumus Pārvaldes vadītājam; 

6.2.2. izvērtē Pārvaldes rīcību un lēmumu tiesiskumu; 

6.2.3. sagatavo priekšlikumus Domei par Pārvaldes nelikumīgu un nelietderīgu 

lēmumu atcelšanu; 

6.2.4. ierosina Domei iecelt amatā vai atbrīvot no amata Pārvaldes vadītāju; 

6.2.5. piedalās Pārvaldes darba strīdu izskatīšanā. 

6.3.Pārvaldes darbinieka faktisko rīcību var apstrīdēt Pārvaldes vadītājam. 
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6.4.Pārvaldes vadītāja izdotu administratīvo aktu vai faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot 

attiecīgu iesniegumu Pašvaldībā.” 

 

2. Lēmums stājas spēkā 01.07.2022. 

 

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 
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LĒMUMS Nr.152 

 

Par grozījumiem Annas pagasta pārvaldes nolikumā 

 

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

Alūksnes novada pašvaldības domes 23.12.2021. lēmumu Nr. 375 “Par Alūksnes novada 

pašvaldības kultūras iestāžu institucionālās sistēmas pilnveidošanu”, 

 

1. Izdarīt grozījumus Annas pagasta pārvaldes nolikumā Nr. 2/2018, apstiprināts ar Alūksnes 

novada pašvaldības domes 25.01.2018. lēmumu Nr. 18: 

1.1. svītrot 1.2. punktu; 

1.2. svītrot 2. nodaļu; 

1.3. svītrot 3.1.6. apakšpunktu; 

1.4. izteikt 3.2.9. apakšpunktu šādā redakcijā: 

“3.2.9. sadarbojas teritoriju un/vai telpu uzturēšanā Alūksnes novada Sociālo lietu 

pārvaldes, Alūksnes novada Kultūras centra un Alūksnes novada bibliotēkas funkciju 

izpildei”; 

1.5.  4.5 punktā: 

1.5.1. svītrot 4.5.1. apakšpunktā vārdus “kā arī atbild par Pārvaldē ietilpstošo 

struktūrvienību darba organizēšanu”;  

1.5.2. svītrot 4.5.3. un 4.5.6. apakšpunktos vārdus “un tās struktūrvienību”;  

1.5.3. aizstāt 4.5.12.apakšpunktā vārdus “Domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja 

vietnieka vai deputātu” ar vārdiem “Pašvaldības izpilddirektora”; 

1.6. svītrot 5.1. punktā vārdus “un tās struktūrvienību”; 

1.7. izteikt 6.nodaļu jaunā redakcijā: 

 

“6. Pārvaldes darbības uzraudzība un tiesiskuma nodrošināšana 

 

6.1.  Pārvaldes padotību pārraudzības formā veic Dome, kas veic normatīvajos aktos noteiktās 

pārraudzības darbības (apstiprina Pārvaldes budžetu, lemj par papildus finansējuma 

piešķiršanu, Pārvaldes sniedzamajiem maksas pakalpojumiem un to cenrādi, uzdod 

Pārvaldei pieņemt lēmumu prettiesiskas bezdarbības gadījumā, atceļ Pārvaldes vadītāja 

prettiesiskus lēmumus, lemj par Pārvaldes reorganizāciju vai likvidāciju u.c.). 

6.2. Pārvaldes padotību pakļautības formā veic Pašvaldības izpilddirektors, kurš: 

6.2.1. dod rīkojumus Pārvaldes vadītājam; 

6.2.2. izvērtē Pārvaldes rīcību un lēmumu tiesiskumu; 

6.2.3. sagatavo priekšlikumus Domei par Pārvaldes nelikumīgu un nelietderīgu lēmumu 

atcelšanu; 
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6.2.4. ierosina Domei iecelt amatā vai atbrīvot no amata Pārvaldes vadītāju; 

6.2.5. piedalās Pārvaldes darba strīdu izskatīšanā. 

6.3. Pārvaldes darbinieka faktisko rīcību var apstrīdēt Pārvaldes vadītājam. 

6.4. Pārvaldes vadītāja izdotu administratīvo aktu vai faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot 

attiecīgu iesniegumu Pašvaldībā.” 

 

2. Lēmums stājas spēkā 01.07.2022. 

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 
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LĒMUMS Nr.153 

 

Par grozījumiem Ilzenes pagasta pārvaldes nolikumā 

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

Alūksnes novada pašvaldības domes 23.12.2021. lēmumu Nr. 375 “Par Alūksnes novada 

pašvaldības kultūras iestāžu institucionālās sistēmas pilnveidošanu”, 

1. Izdarīt grozījumus Ilzenes pagasta pārvaldes nolikumā Nr. 3/2018, apstiprināts ar Alūksnes 

novada pašvaldības domes 25.01.2018. lēmumu Nr. 19: 

 1.1.svītrot 1.2. punktu; 

1.2.svītrot 2.1.1., 2.1.3. un 2.1.4. apakšpunktu; 

1.3.svītrot 3.1.6. apakšpunktu; 

1.4.izteikt 3.2.9. apakšpunktu šādā redakcijā: 

“3.2.9. sadarbojas teritorijas un/vai telpu uzturēšanā Alūksnes novada Sociālo lietu 

pārvaldes, Alūksnes novada Kultūras centra un Alūksnes novada bibliotēkas funkciju 

izpildei”; 

1.5.aizstāt 4.5.12. apakšpunktā vārdus “Domes priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieka vai 

deputātu” ar vārdiem “Pašvaldības izpilddirektora”; 

1.6.izteikt 6. nodaļu jaunā redakcijā: 

 

“6. Pārvaldes darbības uzraudzība un tiesiskuma nodrošināšana 

6.1.Pārvaldes padotību pārraudzības formā veic Dome, kas veic normatīvajos aktos noteiktās 

pārraudzības darbības (apstiprina Pārvaldes budžetu, lemj par papildus finansējuma 

piešķiršanu, Pārvaldes sniedzamajiem maksas pakalpojumiem un to cenrādi, uzdod 

Pārvaldei pieņemt lēmumu prettiesiskas bezdarbības gadījumā, atceļ Pārvaldes vadītāja 

prettiesiskus lēmumus, lemj par Pārvaldes reorganizāciju vai likvidāciju u.c.). 

6.2.Pārvaldes padotību pakļautības formā veic Pašvaldības izpilddirektors, kurš: 

6.2.1. dod rīkojumus Pārvaldes vadītājam; 

6.2.2. izvērtē Pārvaldes rīcību un lēmumu tiesiskumu; 

6.2.3. sagatavo priekšlikumus Domei par Pārvaldes nelikumīgu un nelietderīgu lēmumu 

atcelšanu; 

6.2.4. ierosina Domei iecelt amatā vai atbrīvot no amata Pārvaldes vadītāju; 

6.2.5. piedalās Pārvaldes darba strīdu izskatīšanā. 

6.3. Pārvaldes darbinieka faktisko rīcību var apstrīdēt Pārvaldes vadītājam. 

6.4. Pārvaldes vadītāja izdotu administratīvo aktu vai faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot 

attiecīgu iesniegumu Pašvaldībā.”  
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2. Lēmums stājas spēkā 01.07.2022. 

 

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 
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Alūksnē 

2022. gada 26. maijā                                                                   sēdes protokols Nr.13, 23.p. 

 

LĒMUMS Nr.154 

 

Par grozījumiem Jaunalūksnes pagasta pārvaldes nolikumā 

 

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

Alūksnes novada pašvaldības domes 23.12.2021. lēmumu Nr. 375 “Par Alūksnes novada 

pašvaldības kultūras iestāžu institucionālās sistēmas pilnveidošanu”, 

 

1. Izdarīt grozījumus Jaunalūksnes pagasta pārvaldes nolikumā Nr. 4/2018, apstiprināts ar 

Alūksnes novada pašvaldības domes 25.01.2018. lēmumu Nr. 20: 

1.1. svītrot 1.2. punktu; 

1.2. svītrot 2.1.1., 2.1.3., 2.1.4., 2.1.5. un 2.1.6. apakšpunktu; 

1.3. svītrot 3.1.6.apakšpunktu; 

1.4. izteikt 3.2.9. apakšpunktu šādā redakcijā: 

“3.2.9. sadarbojas teritoriju un/vai telpu uzturēšanā Alūksnes novada Sociālo lietu 

pārvaldes, Alūksnes novada Kultūras centra un Alūksnes novada bibliotēkas funkciju 

izpildei”; 

1.5.  aizstāt 4.5.12. apakšpunktā vārdus “Domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka vai 

deputātu” ar vārdiem “Pašvaldības izpilddirektora”; 

1.6. izteikt 6.nodaļu jaunā redakcijā: 

 

“6. Pārvaldes darbības uzraudzība un tiesiskuma nodrošināšana 

 

6.1. Pārvaldes padotību pārraudzības formā veic Dome, kas veic normatīvajos aktos noteiktās 

pārraudzības darbības (apstiprina Pārvaldes budžetu, lemj par papildus finansējuma 

piešķiršanu, Pārvaldes sniedzamajiem maksas pakalpojumiem un to cenrādi, uzdod 

Pārvaldei pieņemt lēmumu prettiesiskas bezdarbības gadījumā, atceļ Pārvaldes vadītāja 

prettiesiskus lēmumus, lemj par Pārvaldes reorganizāciju vai likvidāciju u.c.). 

6.2. Pārvaldes padotību pakļautības formā veic Pašvaldības izpilddirektors, kurš: 

6.2.1. dod rīkojumus Pārvaldes vadītājam; 

6.2.2. izvērtē Pārvaldes rīcību un lēmumu tiesiskumu; 

6.2.3. sagatavo priekšlikumus Domei par Pārvaldes nelikumīgu un nelietderīgu lēmumu 

atcelšanu; 

6.2.4. ierosina Domei iecelt amatā vai atbrīvot no amata Pārvaldes vadītāju; 

6.2.5. piedalās Pārvaldes darba strīdu izskatīšanā. 

6.3. Pārvaldes darbinieka faktisko rīcību var apstrīdēt Pārvaldes vadītājam. 

6.4. Pārvaldes vadītāja izdotu administratīvo aktu vai faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot 

attiecīgu iesniegumu Pašvaldībā.” 
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2. Lēmums stājas spēkā 01.07.2022. 

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 

  

alu
ks

ne
.lv
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LĒMUMS Nr.155 

 

Par grozījumiem Jaunannas pagasta pārvaldes nolikumā 

 

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

Alūksnes novada pašvaldības domes 23.12.2021. lēmumu Nr. 375 “Par Alūksnes novada 

pašvaldības kultūras iestāžu institucionālās sistēmas pilnveidošanu”, 

 

1. Izdarīt grozījumus Jaunannas pagasta pārvaldes nolikumā Nr. 5/2018, apstiprināts ar 

Alūksnes novada pašvaldības domes 25.01.2018. lēmumu Nr. 21: 

1.1. svītrot 1.2. punktu; 

1.2. svītrot 2. nodaļu; 

1.3. svītrot 3.1.6. apakšpunktu; 

1.4. izteikt 3.2.9. apakšpunktu šādā redakcijā: 

“3.2.9. sadarbojas teritoriju un/vai telpu uzturēšanā Alūksnes novada Sociālo lietu 

pārvaldes, Alūksnes novada Kultūras centra un Alūksnes novada bibliotēkas funkciju 

izpildei”; 

1.5.  4.5.punktā: 

1.5.1. svītrot 4.5.1. apakšpunktā vārdus “kā arī atbild par pārvaldē ietilpstošo 

struktūrvienību darba organizēšanu”; 

1.5.2. svītrot 4.5.3. un 4.5.6. apakšpunktā vārdus “un tās struktūrvienību”; 

1.5.3. aizstāt 4.5.12. apakšpunktā vārdus “Domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja 

vietnieka vai deputātu” ar vārdiem “Pašvaldības izpilddirektora”; 

1.6. svītrot 5.1. punktā vārdus “un tās struktūrvienību”; 

1.7. izteikt 6. nodaļu jaunā redakcijā: 

 

“6. Pārvaldes darbības uzraudzība un tiesiskuma nodrošināšana 

 

6.1. Pārvaldes padotību pārraudzības formā veic Dome, kas veic normatīvajos aktos noteiktās 

pārraudzības darbības (apstiprina Pārvaldes budžetu, lemj par papildus finansējuma 

piešķiršanu, Pārvaldes sniedzamajiem maksas pakalpojumiem un to cenrādi, uzdod 

Pārvaldei pieņemt lēmumu prettiesiskas bezdarbības gadījumā, atceļ Pārvaldes vadītāja 

prettiesiskus lēmumus, lemj par Pārvaldes reorganizāciju vai likvidāciju u.c.). 

6.2. Pārvaldes padotību pakļautības formā veic Pašvaldības izpilddirektors, kurš: 

6.2.1. dod rīkojumus Pārvaldes vadītājam; 

6.2.2. izvērtē Pārvaldes rīcību un lēmumu tiesiskumu; 

6.2.3. sagatavo priekšlikumus Domei par Pārvaldes nelikumīgu un nelietderīgu lēmumu 

atcelšanu; 
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6.2.4. ierosina Domei iecelt amatā vai atbrīvot no amata Pārvaldes vadītāju; 

6.2.5. piedalās Pārvaldes darba strīdu izskatīšanā. 

6.3. Pārvaldes darbinieka faktisko rīcību var apstrīdēt Pārvaldes vadītājam. 

6.4. Pārvaldes vadītāja izdotu administratīvo aktu vai faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot 

attiecīgu iesniegumu Pašvaldībā.” 

 

2. Lēmums stājas spēkā 01.07.2022. 

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 
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2022. gada 26. maijā                                                                   sēdes protokols Nr.13, 25.p. 

 

LĒMUMS Nr.156 

 

Par grozījumiem Jaunlaicenes pagasta pārvaldes nolikumā 

 

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

Alūksnes novada pašvaldības domes 23.12.2021. lēmumu Nr. 375 “Par Alūksnes novada 

pašvaldības kultūras iestāžu institucionālās sistēmas pilnveidošanu”, 

 

1. Izdarīt grozījumus Jaunlaicenes pagasta pārvaldes nolikumā Nr. 6/2018, apstiprināts ar 

Alūksnes novada pašvaldības domes 25.01.2018. lēmumu Nr. 22: 

1.1.  svītrot 1.2. punktu; 

1.2.  svītrot 2. nodaļu; 

1.3.  svītrot 3.1.6. apakšpunktu; 

1.4.  izteikt 3.2.9. apakšpunktu šādā redakcijā: 

“3.2.9. sadarbojas teritorijas un/vai telpu uzturēšanā Alūksnes novada Sociālo lietu 

pārvaldes, Alūksnes novada Kultūras centra un Alūksnes novada bibliotēkas funkciju 

izpildei”. 

1.5.  4.5.punktā: 

1.5.1. svītrot 4.5.1.apakšpunktā vārdus “kā arī atbild par Pārvaldē ietilpstošo 

struktūrvienību darba organizēšanu”; 

1.5.2. svītrot 4.5.3.un 4.5.6.apakšpunktā vārdus “un tās struktūrvienību”; 

1.5.3. aizstāt 4.5.12.apakšpunktā vārdus “Domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja 

vietnieka vai deputātu” ar vārdiem “Pašvaldības izpilddirektora”; 

1.6.   svītrot 5.1.punktā vārdus “un tās struktūrvienību”; 

1.7.  Izteikt 6.nodaļu jaunā redakcijā: 

 

“6. Pārvaldes darbības uzraudzība un tiesiskuma nodrošināšana 

6.1.Pārvaldes padotību pārraudzības formā veic Dome, kas veic normatīvajos aktos 

noteiktās pārraudzības darbības (apstiprina Pārvaldes budžetu, lemj par papildus 

finansējuma piešķiršanu, Pārvaldes sniedzamajiem maksas pakalpojumiem un to 

cenrādi, uzdod Pārvaldei pieņemt lēmumu prettiesiskas bezdarbības gadījumā, atceļ 

Pārvaldes vadītāja prettiesiskus lēmumus, lemj par Pārvaldes reorganizāciju vai 

likvidāciju u.c.). 

6.2.Pārvaldes padotību pakļautības formā veic Pašvaldības izpilddirektors, kurš: 

6.2.1. dod rīkojumus Pārvaldes vadītājam; 

6.2.2. izvērtē Pārvaldes rīcību un lēmumu tiesiskumu; 
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6.2.3. sagatavo priekšlikumus Domei par Pārvaldes nelikumīgu un nelietderīgu 

lēmumu atcelšanu; 

6.2.4. ierosina Domei iecelt amatā vai atbrīvot no amata Pārvaldes vadītāju; 

6.2.5. piedalās Pārvaldes darba strīdu izskatīšanā. 

6.3.Pārvaldes darbinieka faktisko rīcību var apstrīdēt Pārvaldes vadītājam. 

6.4.Pārvaldes vadītāja izdotu administratīvo aktu vai faktisko rīcību var apstrīdēt, 

iesniedzot attiecīgu iesniegumu Pašvaldībā.”. 

 

2. Lēmums stājas spēkā 01.07.2022. 

 

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 
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LĒMUMS Nr.157 

 

Par grozījumiem Kalncempju pagasta pārvaldes nolikumā 

 

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

Alūksnes novada pašvaldības domes 23.12.2021. lēmumu Nr. 375 “Par Alūksnes novada 

pašvaldības kultūras iestāžu institucionālās sistēmas pilnveidošanu”, 

 

1. Izdarīt grozījumus Kalncempju pagasta pārvaldes nolikumā Nr. 7/2018, apstiprināts ar 

Alūksnes novada pašvaldības domes 25.01.2018. lēmumu Nr. 23: 

1.1.  svītrot 1.2. apakšpunktu; 

1.2.  svītrot  2.1.1., 2.1.2. un 2.1.3. apakšpunktu; 

1.3.  svītrot 3.1.6. apakšpunktu; 

1.4. izteikt 3.2.9. apakšpunktu šādā redakcijā: 

“3.2.9. sadarbojas teritoriju un/vai telpu uzturēšanā Alūksnes novada Sociālo lietu 

pārvaldes, Alūksnes novada Kultūras centra un Alūksnes novada bibliotēkas funkciju 

izpildei”; 

1.5. aizstāt 4.5.12. apakšpunktā vārdus “Domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka vai 

deputātu “ar vārdiem “Pašvaldības izpilddirektora”; 

1.6. izteikt 6. nodaļu jaunā redakcijā: 

 

“6. Pārvaldes darbības uzraudzība un tiesiskuma nodrošināšana 

 

6.1. Pārvaldes padotību pārraudzības formā veic Dome, kas veic normatīvajos aktos 

noteiktās pārraudzības darbības (apstiprina pārvaldes budžetu, lemj par papildus 

finansējuma piešķiršanu, Pārvaldes sniedzamajiem maksas pakalpojumiem un to 

cenrādi, uzdod Pārvaldei pieņemt lēmumu prettiesiskas bezdarbības gadījumā, atceļ 

pārvaldes vadītāja prettiesiskus lēmumus, lemj par Pārvaldes reorganizāciju vai 

likvidāciju u.c.). 

6.2. Pārvaldes padotību pakļautības formā veic Pašvaldības izpilddirektors, kurš: 

       6.2.1. dod rīkojumus Pārvaldes vadītājam; 

       6.2.2. izvērtē Pārvaldes rīcību un lēmumu tiesiskumu; 

       6.2.3. sagatavo priekšlikumus domei par Pārvaldes nelikumīgu un nelietderīgu            

lēmumu atcelšanu; 

       6.2.4. ierosina domei iecelt amatā vai atbrīvot no amata Pārvaldes vadītāju; 

       6.2.5. piedalās Pārvaldes darba strīdu izskatīšanā. 

6.3. Pārvaldes darbinieka faktisko rīcību var apstrīdēt Pārvaldes vadītājam. 

6.4. Pārvaldes vadītāja izdotu administratīvo aktu vai faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot 

attiecīgu iesniegumu Pašvaldībā”. 
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2. Lēmums stājas spēkā 01.07.2022. 

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 
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ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME 

Reģistrācijas numurs 90000018622 
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Alūksnē 

2022. gada 26. maijā                                                                   sēdes protokols Nr.13, 27.p. 

 

LĒMUMS Nr.158 

 

Par grozījumiem Liepnas pagasta pārvaldes nolikumā 

 

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

Alūksnes novada pašvaldības domes 23.12.2021. lēmumu Nr. 375 “Par Alūksnes novada 

pašvaldības kultūras iestāžu institucionālās sistēmas pilnveidošanu”, 

 

1. Izdarīt grozījumus Liepnas pagasta pārvaldes nolikumā Nr. 8/2018, apstiprināts ar Alūksnes 

novada pašvaldības domes 25.01.2018. lēmumu Nr. 24: 

1.1. svītrot 1.2. punktu; 

1.2. svītrot 2. nodaļu; 

1.3. svītrot 3.1.6. apakšpunktu; 

1.4. izteikt 3.2.9. apakšpunktu šādā redakcijā: 

“3.2.9. sadarbojas teritorijas un/vai telpu uzturēšanā Alūksnes novada Sociālo lietu 

pārvaldes, Alūksnes novada Kultūras centra un Alūksnes novada bibliotēkas funkciju 

izpildei”; 

1.5.  4.5. punktā: 

1.5.1. svītrot 4.5.1. apakšpunktā vārdus “kā arī atbild par Pārvaldē ietilpstošo 

struktūrvienību darba organizēšanu”; 

1.5.2. svītrot 4.5.3. un 4.5.6.apakšunktā vārdus “un tās struktūrvienību”; 

1.5.3. aizstāt 4.5.12. apakšpunktā vārdus “Domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja 

vietnieka vai deputātu” ar vārdiem “Pašvaldības izpilddirektora”; 

1.6. svītrot 5.1.punktā vārdus “un tās struktūrvienību”; 

1.7. izteikt 6.nodaļu jaunā redakcijā: 

 

“6. Pārvaldes darbības uzraudzība un tiesiskuma nodrošināšana 
 

6.1.Pārvaldes padotību pārraudzības formā veic Dome, kas veic normatīvajos aktos 

noteiktās pārraudzības darbības (apstiprina Pārvaldes budžetu, lemj par papildus 

finansējuma piešķiršanu, Pārvaldes sniedzamajiem maksas pakalpojumiem un to 

cenrādi, uzdod Pārvaldei pieņemt lēmumu prettiesiskas bezdarbības gadījumā, atceļ 

Pārvaldes vadītāja prettiesiskus lēmumus, lemj par Pārvaldes reorganizāciju vai 

likvidāciju u.c.). 

6.2. Pārvaldes padotību pakļautības formā veic Pašvaldības izpilddirektors, kurš: 

6.2.1. dod rīkojumus Pārvaldes vadītājam; 

6.2.2. izvērtē Pārvaldes rīcību un lēmumu tiesiskumu; 
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6.2.3. sagatavo priekšlikumus Domei par Pārvaldes nelikumīgu un nelietderīgu 

lēmumu atcelšanu; 

6.2.4. ierosina Domei iecelt amatā vai atbrīvot no amata Pārvaldes vadītāju; 

6.2.5. piedalās Pārvaldes darba strīdu izskatīšanā. 

6.3.Pārvaldes darbinieka faktisko rīcību var apstrīdēt Pārvaldes vadītājam. 

6.4.Pārvaldes vadītāja izdotu administratīvo aktu vai faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot 

attiecīgu iesniegumu Pašvaldībā.” 

 

2. Lēmums stājas spēkā 01.07.2022. 

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 
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Alūksnē 

2022. gada 26. maijā                                                                   sēdes protokols Nr.13, 28.p. 

 

LĒMUMS Nr.159 

 

Par grozījumiem Malienas pagasta pārvaldes nolikumā 

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

Alūksnes novada pašvaldības domes 23.12.2021. lēmumu Nr. 375 “Par Alūksnes novada 

pašvaldības kultūras iestāžu institucionālās sistēmas pilnveidošanu”, 

1. Izdarīt grozījumus Malienas pagasta pārvaldes nolikumā Nr. 9/2018, apstiprināts ar 

Alūksnes novada pašvaldības domes 25.01.2018. lēmumu Nr. 25: 

1.1. svītrot 1.2.punktu; 

1.2. svītrot 2. nodaļu; 

1.3. svītrot 3.1.6. apakšpunktu; 

1.4. izteikt 3.2.9. apakšpunktu šādā redakcijā: 

“3.2.9. sadarbojas teritoriju un/vai telpu uzturēšanā Alūksnes novada Sociālo lietu 

pārvaldes, Alūksnes novada Kultūras centra un Alūksnes novada bibliotēkas funkciju 

izpildei”; 

1.5.  4.5.punktā: 

1.5.1. svītrot 4.5.1.apakšpunktā vārdus “kā arī atbild par Pārvaldē ietilpstošo 

struktūrvienību darba organizēšanu”; 

1.5.2. svītrot 4.5.3. un 4.5.6. apakšpunktā vārdus “un tās struktūrvienību”; 

1.5.3. aizstāt 4.5.12. apakšpunktā vārdus “Domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja 

vietnieka vai deputātu” ar vārdiem “Pašvaldības izpilddirektora”; 

1.6. svītrot 5.1.punktā vārdus “un tās struktūrvienību”; 

1.7. izteikt 6.nodaļu jaunā redakcijā: 

 

“6. Pārvaldes darbības uzraudzība un tiesiskuma nodrošināšana 

 

6.1. Pārvaldes padotību pārraudzības formā veic Dome, kas veic normatīvajos aktos noteiktās 

pārraudzības darbības (apstiprina Pārvaldes budžetu, lemj par papildus finansējuma 

piešķiršanu, Pārvaldes sniedzamajiem maksas pakalpojumiem un to cenrādi, uzdod 

Pārvaldei pieņemt lēmumu prettiesiskas bezdarbības gadījumā, atceļ Pārvaldes vadītāja 

prettiesiskus lēmumus, lemj par Pārvaldes reorganizāciju vai likvidāciju u.c.). 

6.2. Pārvaldes padotību pakļautības formā veic Pašvaldības izpilddirektors, kurš: 

6.2.1. dod rīkojumus Pārvaldes vadītājam; 

6.2.2. izvērtē Pārvaldes rīcību un lēmumu tiesiskumu; 

6.2.3. sagatavo priekšlikumus Domei par Pārvaldes nelikumīgu un nelietderīgu lēmumu 

atcelšanu; 
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6.2.4. ierosina Domei iecelt amatā vai atbrīvot no amata Pārvaldes vadītāju; 

6.2.5. piedalās Pārvaldes darba strīdu izskatīšanā. 

6.3. Pārvaldes darbinieka faktisko rīcību var apstrīdēt Pārvaldes vadītājam. 

6.4. Pārvaldes vadītāja izdotu administratīvo aktu vai faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot 

attiecīgu iesniegumu Pašvaldībā.” 

 

2. Lēmums stājas spēkā 01.07.2022. 

 

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 26. maijā                                                                   sēdes protokols Nr.13, 29.p. 

 

LĒMUMS Nr.160 

 

Par grozījumiem Mālupes pagasta pārvaldes nolikumā 

 

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

Alūksnes novada pašvaldības domes 23.12.2021. lēmumu Nr. 375 “Par Alūksnes novada 

pašvaldības kultūras iestāžu institucionālās sistēmas pilnveidošanu”, 

 

1. Izdarīt grozījumus Mālupes pagasta pārvaldes nolikumā Nr. 10/2018, apstiprināts ar 

Alūksnes novada pašvaldības domes 25.01.2018. lēmumu Nr. 26: 

1.1. svītrot 1.2. punktu; 

1.2. svītrot 2. nodaļu; 

1.3. svītrot 3.1.6. apakšpunktu; 

1.4. izteikt 3.2.9. apakšpunktu šādā redakcijā: 

“3.2.9. sadarbojas teritorijas un/vai telpu uzturēšanā Alūksnes novada Sociālo lietu 

pārvaldes, Alūksnes novada Kultūras centra un Alūksnes novada bibliotēkas funkciju 

izpildei”; 

1.5. 4.5.punktā: 

1.5.1. svītrot 4.5.1. apakšpunktā vārdus “kā arī atbild par Pārvaldē ietilpstošo 

struktūrvienību darba organizēšanu”; 

1.5.2. svītrot 4.5.3. un 4.5.6. apakšpunktā vārdus “un tās struktūrvienību”; 

1.5.3. aizstāt 4.5.12.apakšpunktā vārdus “Domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja 

vietnieka vai deputātu” ar vārdiem “Pašvaldības izpilddirektora”; 

1.6. svītrot 5.1.punktā vārdus “un tās struktūrvienību”; 

1.7. izteikt 6.nodaļu jaunā redakcijā: 

 

“6. Pārvaldes darbības uzraudzība un tiesiskuma nodrošināšana 

 

6.1. Pārvaldes padotību pārraudzības formā veic Dome, kas veic normatīvajos aktos noteiktās 

pārraudzības darbības (apstiprina Pārvaldes budžetu, lemj par papildus finansējuma 

piešķiršanu, Pārvaldes sniedzamajiem maksas pakalpojumiem un to cenrādi, uzdod 

Pārvaldei pieņemt lēmumu prettiesiskas bezdarbības gadījumā, atceļ Pārvaldes vadītāja 

prettiesiskus lēmumus, lemj par Pārvaldes reorganizāciju vai likvidāciju u.c.). 

6.2. Pārvaldes padotību pakļautības formā veic Pašvaldības izpilddirektors, kurš: 

6.2.1. dod rīkojumus Pārvaldes vadītājam; 

6.2.2. izvērtē Pārvaldes rīcību un lēmumu tiesiskumu; 

6.2.3. sagatavo priekšlikumus Domei par Pārvaldes nelikumīgu un nelietderīgu lēmumu 

atcelšanu; 
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6.2.4. ierosina Domei iecelt amatā vai atbrīvot no amata Pārvaldes vadītāju; 

6.2.5. piedalās Pārvaldes darba strīdu izskatīšanā. 

6.3. Pārvaldes darbinieka faktisko rīcību var apstrīdēt Pārvaldes vadītājam. 

6.4. Pārvaldes vadītāja izdotu administratīvo aktu vai faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot 

attiecīgu iesniegumu Pašvaldībā.” 

 

2. Lēmums stājas spēkā 01.07.2022. 

 

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 26. maijā                                                                   sēdes protokols Nr.13, 30.p. 

 

LĒMUMS Nr.161 

 

Par grozījumiem Mārkalnes pagasta pārvaldes nolikumā 

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

Alūksnes novada pašvaldības domes 23.12.2021. lēmumu Nr. 375 “Par Alūksnes novada 

pašvaldības kultūras iestāžu institucionālās sistēmas pilnveidošanu”, 

1. Izdarīt grozījumus Mārkalnes pagasta pārvaldes nolikumā Nr. 11/2018, apstiprināts ar 

Alūksnes novada pašvaldības domes 25.01.2018. lēmumu Nr. 27: 

1.1.  svītrot 1.2. punktu; 

1.2.  svītrot 2.1.1., 2.1.3. un 2.1.4. apakšpunktu; 

1.3.  svītrot 3.1.6. apakšpunktu; 

1.4.  izteikt 3.2.9. apakšpunktu šādā redakcijā; 

“3.2.9. sadarbojas teritoriju un/vai telpu uzturēšanā Alūksnes novada Sociālo lietu 

pārvaldes, Alūksnes novada Kultūras centra un Alūksnes novada bibliotēkas funkciju 

izpildei”; 

1.5.  aizstāt 4.5.12. apakšpunktā vārdus “Domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka vai 

deputātu” ar vārdiem “Pašvaldības izpilddirektora”; 

1.6.  izteikt 6.nodaļu jaunā redakcijā: 

 

“6. Pārvaldes darbības uzraudzība un tiesiskuma nodrošināšana 

 

6.1. Pārvaldes padotību pārraudzības formā veic Dome, kas veic normatīvajos aktos noteiktās 

pārraudzības darbības (apstiprina Pārvaldes budžetu, lemj par papildus finansējuma 

piešķiršanu, Pārvaldes sniedzamajiem maksas pakalpojumiem un to cenrādi, uzdod 

Pārvaldei pieņemt lēmumu prettiesiskas bezdarbības gadījumā, atceļ Pārvaldes vadītāja 

prettiesiskus lēmumus, lemj par Pārvaldes reorganizāciju vai likvidāciju u.c.). 

6.2. Pārvaldes padotību pakļautības formā veic Pašvaldības izpilddirektors, kurš: 

6.2.1. dod rīkojumus Pārvaldes vadītājam; 

6.2.2. izvērtē Pārvaldes rīcību un lēmumu tiesiskumu; 

6.2.3. sagatavo priekšlikumus Domei par Pārvaldes nelikumīgu un nelietderīgu lēmumu 

atcelšanu; 

6.2.4. ierosina Domei iecelt amatā vai atbrīvot no amata Pārvaldes vadītāju; 

6.2.5. piedalās Pārvaldes darba strīdu izskatīšanā. 

6.3. Pārvaldes darbinieka faktisko rīcību var apstrīdēt Pārvaldes vadītājam. 

6.4. Pārvaldes vadītāja izdotu administratīvo aktu vai faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot 

attiecīgu iesniegumu Pašvaldībā.” 
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2. Lēmums stājas spēkā 01.07.2022. 

 

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 26. maijā                                                                   sēdes protokols Nr.13, 31.p. 

 

LĒMUMS Nr.162 

 

Par grozījumiem Pededzes pagasta pārvaldes nolikumā 

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

Alūksnes novada pašvaldības domes 23.12.2021. lēmumu Nr. 375 “Par Alūksnes novada 

pašvaldības kultūras iestāžu institucionālās sistēmas pilnveidošanu”, 

1. Izdarīt grozījumus Pededzes pagasta pārvaldes nolikumā Nr. 12/2018, apstiprināts ar 

Alūksnes novada pašvaldības domes 25.01.2018. lēmumu Nr. 28: 

1.1. svītrot 1.2. punktu; 

1.2. svītrot 2.1.1., 2.1.2. un 2.1.4. apakšpunktu; 

1.3. svītrot 3.1.6.apakšpunktu; 

1.4. izteikt 3.2.9. apakšpunktu šādā redakcijā: 

“3.2.9. sadarbojas teritorijas un/vai telpu uzturēšanā Alūksnes novada Sociālo lietu 

pārvaldes, Alūksnes novada Kultūras centra un Alūksnes novada bibliotēkas funkciju 

izpildei”; 

1.5. aizstāt 4.5.12. apakšpunktā vārdus “Domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka vai 

deputātu” ar vārdiem “Pašvaldības izpilddirektora”; 

1.6. izteikt 6.nodaļu jaunā redakcijā: 

 

“6. Pārvaldes darbības uzraudzība un tiesiskuma nodrošināšana 

6.1. Pārvaldes padotību pārraudzības formā veic Dome, kas veic normatīvajos aktos noteiktās 

pārraudzības darbības (apstiprina Pārvaldes budžetu, lemj par papildus finansējuma 

piešķiršanu, Pārvaldes sniedzamajiem maksas pakalpojumiem un to cenrādi, uzdod 

Pārvaldei pieņemt lēmumu prettiesiskas bezdarbības gadījumā, atceļ Pārvaldes vadītāja 

prettiesiskus lēmumus, lemj par Pārvaldes reorganizāciju vai likvidāciju u.c.). 

6.2. Pārvaldes padotību pakļautības formā veic Pašvaldības izpilddirektors, kurš: 

6.2.1. dod rīkojumus Pārvaldes vadītājam; 

6.2.2. izvērtē Pārvaldes rīcību un lēmumu tiesiskumu; 

6.2.3. sagatavo priekšlikumus Domei par Pārvaldes nelikumīgu un nelietderīgu lēmumu 

atcelšanu; 

6.2.4. ierosina Domei iecelt amatā vai atbrīvot no amata Pārvaldes vadītāju; 

6.2.5. piedalās Pārvaldes darba strīdu izskatīšanā. 

6.3. Pārvaldes darbinieka faktisko rīcību var apstrīdēt Pārvaldes vadītājam. 
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6.4. Pārvaldes vadītāja izdotu administratīvo aktu vai faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot 

attiecīgu iesniegumu Pašvaldībā.” 

 

2. Lēmums stājas spēkā 01.07.2022. 

 

 

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 26. maijā                                                                   sēdes protokols Nr.13, 32.p. 

 

LĒMUMS Nr.163 

 

Par grozījumiem Zeltiņu pagasta pārvaldes nolikumā  

 

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

Alūksnes novada pašvaldības domes 23.12.2021. lēmumu Nr. 375 “Par Alūksnes novada 

pašvaldības kultūras iestāžu institucionālās sistēmas pilnveidošanu”, 

 

1. Izdarīt grozījumus Zeltiņu pagasta pārvaldes nolikumā Nr. 14/2018, apstiprināts ar  

Alūksnes novada domes 25.01.2018. lēmumu Nr.30: 

1.1.  svītrot 1.2. punktu; 

1.2. svītrot 2. nodaļu; 

1.3. svītrot 3.1.6. apakšpunktu; 

1.4. izteikt 3.2.9. apakšpunktu šādā redakcijā: 

“3.2.9. sadarbojas teritoriju un/vai telpu uzturēšanā Alūksnes novada Sociālo lietu 

pārvaldes, Alūksnes novada Kultūras centra un Alūksnes novada bibliotēkas funkciju 

izpildei”; 

1.5.  4.5.punktā: 

1.5.1. svītrot 4.5.1. apakšpunktā vārdus “kā arī atbild par Pārvaldē ietilpstošo 

struktūrvienību darba organizēšanu”; 

1.5.2. svītrot 4.5.3.  un 4.5.6. apakšpunktā vārdus “un tās struktūrvienību”; 

1.5.3. aizstāt 4.5.12. apakšpunktā vārdus “Domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja 

vietnieka vai deputātu” ar vārdiem “Pašvaldības izpilddirektora”; 

1.6. svītrot 5.1. punktā vārdus “un tās struktūrvienību”; 

1.7. izteikt 6. nodaļu jaunā redakcijā: 

 

“6. Pārvaldes darbības uzraudzība un tiesiskuma nodrošināšana 

6.1.Pārvaldes padotību pārraudzības formā veic Dome, kas veic normatīvajos aktos noteiktās 

pārraudzības darbības (apstiprina Pārvaldes budžetu, lemj par papildus finansējuma 

piešķiršanu, Pārvaldes sniedzamajiem maksas pakalpojumiem un to cenrādi, uzdod 

Pārvaldei pieņemt lēmumu prettiesiskas bezdarbības gadījumā, atceļ Pārvaldes vadītāja 

prettiesiskus lēmumus, lemj par Pārvaldes reorganizāciju vai likvidāciju u.c.). 

6.2.Pārvaldes padotību pakļautības formā veic Pašvaldības izpilddirektors, kurš: 

6.2.1. dod rīkojumus Pārvaldes vadītājam; 

6.2.2. izvērtē Pārvaldes rīcību un lēmumu tiesiskumu; 

6.2.3. sagatavo priekšlikumus Domei par Pārvaldes nelikumīgu un nelietderīgu lēmumu 

atcelšanu; 
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6.2.4. ierosina Domei iecelt amatā vai atbrīvot no amata Pārvaldes vadītāju; 

6.2.5. piedalās Pārvaldes darba strīdu izskatīšanā. 

6.3. Pārvaldes darbinieka faktisko rīcību var apstrīdēt Pārvaldes vadītājam. 

6.4. Pārvaldes vadītāja izdotu administratīvo aktu vai faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot 

attiecīgu iesniegumu Pašvaldībā.” 

 

2. Lēmums stājas spēkā 01.07.2022. 

 

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 26. maijā                                                                   sēdes protokols Nr.13, 33.p. 

 

LĒMUMS Nr.164 

 

Par grozījumiem Veclaicenes un Ziemera pagastu apvienības pārvaldes nolikumā 

 

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

Alūksnes novada pašvaldības domes 23.12.2021. lēmumu Nr. 375 “Par Alūksnes novada 

pašvaldības kultūras iestāžu institucionālās sistēmas pilnveidošanu”, 

 

1. Izdarīt grozījumus Veclaicenes un Ziemera pagastu apvienības pārvaldes nolikumā Nr. 7/2021, 

apstiprināts ar Alūksnes novada pašvaldības domes 25.11.2021. lēmumu Nr. 336: 

1.1. svītrot 1.2.punktu; 

1.2. svītrot 2. nodaļu; 

1.3. izteikt 3.2.9. apakšpunktu šādā redakcijā: 

“3.2.9. sadarbojas teritorijas un/vai telpu uzturēšanā Alūksnes novada Sociālo lietu 

pārvaldes, Alūksnes novada Kultūras centra un Alūksnes novada bibliotēkas funkciju 

izpildei”;  

1.4.  4.5.punktā: 

1.4.1. svītrot 4.5.1. apakšpunktā vārdus “kā arī atbild par Pārvaldē ietilpstošo struktūru 

organizēšanu”; 

1.4.2. svītrot 4.5.3. un 4.5.6.apakšpunktā vārdus “un tās struktūru”; 

1.4.3. aizstāt 4.5.12.apakšpunktā vārdus “Domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja 

vietnieku vai deputātu” ar vārdiem “Pašvaldības izpilddirektora”; 

1.5. svītrot 5.1. apakšpunktā vārdus “un tās struktūru”; 

1.6. izteikt 6.nodaļu jaunā redakcijā: 

 

“6. Pārvaldes darbības uzraudzība un tiesiskuma nodrošināšana 

 

6.1. Pārvaldes padotību pārraudzības formā veic Dome, kas veic normatīvajos aktos noteiktās 

pārraudzības darbības (apstiprina Pārvaldes budžetu, lemj par papildus finansējuma 

piešķiršanu, Pārvaldes sniedzamajiem maksas pakalpojumiem un to cenrādi, uzdod 

Pārvaldei pieņemt lēmumu prettiesiskas bezdarbības gadījumā, atceļ Pārvaldes vadītāja 

prettiesiskus lēmumus, lemj par Pārvaldes reorganizāciju vai likvidāciju u.c.). 

6.2. Pārvaldes padotību pakļautības formā veic Pašvaldības izpilddirektors, kurš: 

6.2.1. dod rīkojumus Pārvaldes vadītājam; 

6.2.2. izvērtē Pārvaldes rīcību un lēmumu tiesiskumu; 

6.2.3. sagatavo priekšlikumus Domei par Pārvaldes nelikumīgu un nelietderīgu lēmumu 

atcelšanu; 
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6.2.4. ierosina Domei iecelt amatā vai atbrīvot no amata Pārvaldes vadītāju; 

6.2.5. piedalās Pārvaldes darba strīdu izskatīšanā. 

6.3. Pārvaldes darbinieka faktisko rīcību var apstrīdēt Pārvaldes vadītājam. 

6.4. Pārvaldes vadītāja izdotu administratīvo aktu vai faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot 

attiecīgu iesniegumu Pašvaldībā.”. 

 

2. Lēmums stājas spēkā 01.07.2022. 

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 
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LĒMUMS Nr.165 

 

Par saistošo noteikumu Nr.12/2022  

“Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības domes 2013. gada 25. jūlija saistošajos 

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

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 1. punktu un 24. pantu,  

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 12/2022 “Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības 

domes 2013. gada 25. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 18/2013 “Alūksnes novada pašvaldības 

nolikums”” un to paskaidrojuma rakstu. 

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 
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https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/3005/165_Saistosie_noteikumi_pasvaldības_nolikums.docx
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/3005/165_Saistosie_noteikumi_pasvaldības_nolikums.docx
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/3005/165_Saistosie_noteikumi_pasvaldības_nolikums.docx
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LĒMUMS Nr.166 

 

Par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar Dainu DUBRI-DOBRI 

 

 Izskatot Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas direktores Dainas DUBRES-

DOBRES iesniegumu par atbrīvošanu no Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas direktora 

amata, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 2022. gada 25. aprīlī ar Nr. ANP/1-42/22/1504, 

 

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

likuma 114.pantu, 

 

Atbrīvot 2022. gada 1. jūlijā Dainu DUBRI-DOBRI no Ernsta Glika Alūksnes Valsts 

ģimnāzijas direktora amata. 

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS  
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Lēmuma projekts satur ierobežotas pieejamības 

 informāciju - personas kodu 
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LĒMUMS Nr.167 

 

Par pašvaldības stipendijas izmaksas pārcelšanu 

          

Ņemot vērā Zanes SVIKLES 2022. gada 29. aprīļa iesniegumu, kas reģistrēts Alūksnes 

novada pašvaldībā ar Nr. ANP/1-23/22/398, Alūksnes novada pašvaldības domes 2016. gada 

28. aprīļa lēmuma Nr. 145 “Par Alūksnes novada pašvaldības stipendijām” (sēdes protokols 

Nr.8, 18.p.) 1.1.2. punktu, pamatojoties uz Alūksnes novada pašvaldības domes 2016. gada 

28. janvāra saistošo noteikumu Nr. 4/2016 “Par pašvaldības stipendiju piešķiršanu speciālistu 

piesaistei Alūksnes novadā” 4.4., 16. punktu, 18.4.7.apakšpunktu un Alūksnes novada 

pašvaldības stipendiju piešķiršanas komisijas 2022. gada 12. maija lēmumu, protokols Nr. 1,  

1. Pārcelt  Alūksnes novada pašvaldības stipendiju rezidentei Zanei SVIKLEI, personas 

kods [..], stipendijas izmaksu laika periodā no 01.09.2022. līdz 30.09.2022., uz laika 

periodu no 01.06.2022. - 30.06.2022. 

2. Atzīt par spēku zaudējušu 2021. gada 26. augusta Alūksnes novada pašvaldības domes 

lēmumu Nr.251 “Par pašvaldības stipendijas izmaksas pārcelšanu”. 

 

Domes priekšsēdētājs        Dz.ADLERS 
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LĒMUMS Nr.168 

 

Par dalības maksu velobraucienam “Līkloči papardēs 2022” 

 

Ar mērķi – nodrošināt velobrauciena “Līkloči papardēs 2022” pilnvērtīgu norisi, 

atbilstoši tā nolikumam un organizatoru sastādītai tāmei, ņemot vērā Maksas pakalpojumu 

izcenojumu noteikšanas metodiku un izcenojumu apstiprināšanas kārtību, kas apstiprināta ar 

Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektora 22.05.2017. rīkojumu Nr. ANP/1-6/17/167 un 

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punkta “g” apakšpunktu,  

 

Apstiprināt dalības maksu Ilzenes pagasta pārvaldes struktūrvienības “Sporta, kultūras, 

interešu izglītības un mūžizglītības centra “Dailes”” organizētajā velobraucienā “Līkloči 

papardēs 2022”: 

1. bērnam no 7 līdz 12 gadu vecumam, piedaloties individuāli – 2,00 EUR apmērā (dalības 

maksa nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli); 

2. bērnam no 13 gadu vecuma, jaunietim un pieaugušajam, piedaloties individuāli - 

4,00 EUR apmērā (dalības maksa nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli); 

3. sporta klases dalībniekam, piedaloties individuāli - 10,00 EUR apmērā (dalības maksa 

nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli); 

4. komandai (ne mazāk kā 4 dalībnieki) - 14,00 EUR apmērā (dalības maksa nav 

apliekama ar pievienotās vērtības nodokli); 

5. bērnam līdz 6 gadu vecumam, piedaloties individuāli, dalības maksu nepiemēro; 

6. dalībniekam no 60 gadu vecuma, piedaloties individuāli, dalības maksu nepiemēro. 

 

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 
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LĒMUMS Nr.169 

 

Par maksas apstiprināšanu Alūksnes Bērnu un jauniešu centra sniegtajiem 

pakalpojumiem 

 

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

apakšpunktu, Alūksnes novada pašvaldības domes 2011. gada 25. augusta saistošo noteikumu 

Nr. 23/2011 “Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Alūksnes novada pašvaldības profesionālās 

ievirzes un interešu izglītības iestādēs” 3. punktu, Pievienotās vērtības nodokļa likuma 

52. panta pirmās daļas 12. punktu un 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” 28. punktu un 29.2. punktu,  

 

1. Apstiprināt līdzfinansējuma maksu (maksa netiek aplikta ar pievienotās vērtības nodokli) 

par Alūksnes Bērnu un jauniešu centra pakalpojumiem, īstenojot vasaras interešu izglītības 

programmas laika posmā no 01.06.2022. līdz 31.08.2022.: 

1.1. Vasaras interešu izglītības programmām (1 diena) - 4,00 EUR (četri euro) vienam 

dalībniekam; 

1.2. Vasaras interešu izglītības programmām (2 dienas) - 6,00 EUR (seši euro) vienam 

dalībniekam; 

1.3. Vasaras interešu izglītības programmām (3-5 dienas) - 7,00 EUR (septiņi euro) vienam 

dalībniekam. 

 

2. Interešu izglītības programmas organizēt, ievērojot valstī noteiktos ierobežojumus un 

drošības pasākumus.  

 

3. Alūksnes Bērnu un jauniešu centra direktoram noteikt līdzfinansējuma maksas samaksas 

kārtību. 

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 
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LĒMUMS Nr.170 
 

Par līdzekļu izdalīšanu no Alūksnes novada pašvaldības Ceļu un ielu rezerves fonda 

 

Ņemot vērā biežo un intensīvo snigšanu 2021./2022. gada ziemas sezonā, kā rezultātā 

palielinājās izdevumi autoceļu ikdienas uzturēšanai,  

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12. pantu, 15. panta pirmās daļas 2. punktu, 

21. panta pirmās daļas 2. punktu, likuma “Par pašvaldību budžetiem” 30. pantu, Alūksnes 

novada pašvaldības domes 2015. gada 29. janvāra noteikumu Nr. 1/2015 “Alūksnes novada 

pašvaldības Ceļu un ielu fonda pārvaldīšanas kārtība” (apstiprināti ar 29.01.2015. Alūksnes 

novada pašvaldības domes lēmumu Nr. 12, protokols Nr. 2, 9.punkts) 8. punktu,  

 

1. Izdalīt no Alūksnes novada pašvaldības Ceļu un ielu rezerves fonda finansējumu 

50 000 EUR (piecdesmit tūkstoši euro) apmērā pašvaldības autoceļu un ielu ikdienas 

uzturēšanai (saskaņā ar pielikumu). 

2. Alūksnes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Finanšu nodaļai nodrošināt 

iepriekšminēto līdzekļu iekļaušanu Alūksnes novada pašvaldības budžetā 2022.gadam. 

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 
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https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/3005/170_Celu_fonda_finansejums.docx


Lēmums satur ierobežotas pieejamības informāciju - personu datus 
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LĒMUMS Nr.171 

 
 Par līdzfinansējuma piešķiršanu 

 
Pamatojoties uz Alūksnes novada pašvaldības domes 26.03.2020. saistošo noteikumu 

Nr.6/2020 “Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai 

centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai” 12. punktu, piešķirt 

līdzfinansējumu: 

 

[..] 

 

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Valmieras tiesu namā, Voldemāra 

Baloža ielā 13A, Valmierā, LV-4201, viena mēneša laikā no tā paziņošanas. 

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 
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LĒMUMS Nr.172 

 

Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem 

 

Izskatot Ilzenes pagasta pārvaldes 11.05.2022. iesniegumu Nr. IPP/1-5/22/31 “Par 

līdzekļu piešķiršanu”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 11.05.2022. ar Nr. ANP/1-

42/22/1710, 

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

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

3.18. punkta projekta ideju “Kultūras namu infrastruktūras uzlabošana”, 

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu, 21. panta 

pirmās daļas 2. un 27. punktu, likuma “Par pašvaldību budžetiem” 16. panta otro daļu un 

30. pantu, 

 

1. Izdalīt no Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem neparedzētiem 

gadījumiem finansējumu 2 399 EUR (divi tūkstoši trīs simti trīsdesmit deviņu euro) 

apmērā Ilzenes pagasta pārvaldes Sporta, interešu izglītības un mūžizglītības centra 

“Dailes” ēkas “Dailēs”, Jaunzemos, Ilzenes pagastā, Alūksnes novadā 

zibensaizsardzības izbūvei. 

2. Finansējumu attiecināt uz 082305 uzskaites dimensijas kodu – Sporta, interešu izglītības 

un mūžizglītības centrs “Dailes”. 

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.173 

 

Par autobusa iegādi Liepnas pagasta skolēnu pārvadājumiem 

 

Izskatot Liepnas pagasta pārvaldes 17.05.2022. iesniegumu Nr. LPP/1.5/22/15 “Par 

jauna autobusa iegādi Liepnas pagasta skolēnu pārvadājumiem”, kas reģistrēts Alūksnes 

novada pašvaldībā 18.05.2022. ar Nr. ANP/1-42/22/1830, 

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

kas apstiprināta ar Alūksnes novada domes 23.12.2021. lēmumu Nr. 367, 2.8.1. punktu, 

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

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

 

1. Atbalstīt jauna autobusa ar astoņpadsmit pasažieru sēdvietām iegādi Liepnas pagasta 

skolēnu pārvadājumiem. 

2. Uzdot Liepnas pagasta pārvaldei normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā veikt iepirkumu. 

3. Pēc iepirkuma rezultāta izziņošanas, Liepnas pagasta pārvaldei informēt Alūksnes 

novada pašvaldības domi par nepieciešamā finansējuma apmēru. 

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 
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LĒMUMS Nr.174 

 

Par finansējuma pārkārtošanu Strautiņu pamatskolai 

 

 Izskatot Alsviķu pagasta pārvaldes 09.05.2022. iesniegumu Nr. APP/1.5/22/38 “Par 

līdzekļu pārkārtošanu”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 09.05.2022. ar Nr. ANP/1-

42/22/1674, 

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

kas apstiprināta ar Alūksnes novada domes 23.12.2021. lēmumu Nr. 367, 3.12. punkta projekta 

ideju “Bērnu rotaļu laukumu pilnveidošana novada teritorijā”, Alūksnes novada pašvaldības 

23.02.2012. noteikumu Nr. 3/2012 “Kārtība, kādā sadala Alūksnes novada pašvaldības budžeta 

līdzekļus” 7.2. punktu, 

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

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

 

1. Pārkārtot finansējumu 6 118,00 EUR (seši tūkstoši viens simts astoņpadsmit euro) apmērā 

Strautiņu pamatskolas pirmsskolas rotaļu laukuma pilnveidošanai. 

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

pārkārtojumu no uzskaites dimensijas 011301 “Alsviķu pagasta pārvalde” uz 092216 

uzskaites dimensijas kodu “Strautiņu pamatskolas pirmsskolas filiāle”. 

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.175 

 

Par finansējuma pārkārtošanu jauniešu iniciatīvu projektiem 

 

 Izskatot Alūksnes Bērnu un jauniešu centra 11.05.2022. iesniegumu Nr. ABJC/1-

09/22/15 “Par jauniešu iniciatīvu projektu finansēšanu”, kas reģistrēts Alūksnes novada 

pašvaldībā 11.05.2022. ar Nr. ANP/1-42/22/1740, 

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

kas apstiprināta ar Alūksnes novada domes 23.12.2021. lēmumu Nr.367, 4.3.2. punktu, 

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. un 10. punktu, 

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

 

1. Pārkārtot finansējumu 1 795,00 EUR (viens tūkstotis septiņi simti deviņdesmit piecu euro) 

apmērā Alūksnes Bērnu un jauniešu centram jauniešu iniciatīvu projektu īstenošanai. 

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

pārkārtojumu no uzskaites dimensijas 049009 “Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi” uz 

095410 uzskaites dimensijas kodu “Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs”. 

3. Alūksnes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Finanšu nodaļai nodrošināt 

iepriekšminēto līdzekļu iekļaušanu Alūksnes novada pašvaldības budžetā 2022. gadam  

4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu. 

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 
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LĒMUMS Nr.176 

 

Par finansējuma pārkārtošanu bērnu un jauniešu brīvā laika vasaras aktivitātēm 

 

 Izskatot Izglītības pārvaldes 29.04.2022. iesniegumu Nr. IZP/01-19/22/53 “Par 

finansējumu Alūksnes novada bērnu un jauniešu brīvā laika vasaras aktivitātēm”, kas reģistrēts 

Alūksnes novada pašvaldībā 29.04.2022. ar Nr. ANP/1-42/22/1564, 

ņemot vērā Alūksnes novada pašvaldības Rīcības plāna 2022.-2027. gadam, kas 

apstiprināts ar Alūksnes novada pašvaldības domes 23.12.2021. lēmumu Nr.367, uzdevumu 

Nr. U.2.2. “Veicināt saturīgu un aktīvu brīvā laika pavadīšanas iespēju pieejamību”, 

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

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

 

1. Pārkārtot finansējumu 3 658,00 EUR (trīs tūkstoši seši simti piecdesmit astoņu euro) 

apmērā Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēm bērnu un jauniešu brīvā laika 

vasaras aktivitāšu īstenošanai. 

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

pārkārtojumu no uzskaites dimensijas 098212 “Metodiskais darbs” uz: 

2.1. 095410 uzskaites dimensijas kodu “Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs” 2 748 EUR, 

2.2. 092260 uzskaites dimensijas kodu “Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskola” 160 EUR, 

2.3. 092120 uzskaites dimensijas kodu “Alūksnes novada vidusskola” 750 EUR. 

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.177 

 

Par aizņēmumu un finansējumu prioritārā investīciju projekta “Alūksnes izziņas un 

pakalpojumu centrs” īstenošanai 

 

 Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 02.05.2022. vēstuli 

Nr.1-132/3224 “Par aizdevumu prioritārā projekta “Alūksnes izziņas un pakalpojumu centrs” 

īstenošanai, Alūksnes novada pašvaldības domes 31.03.2022. lēmumu Nr.100 “Par projektu 

“Alūksnes izziņas un pakalpojumu centrs”” un 21.04.2022. lēmumu Nr. 112 “Par Investīciju 

plāna 2022.-2027.gadam apstiprināšanu”, 

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

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

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

10. panta  otrās daļas 4. punktu, Ministru kabineta 2019. gada 10. decembra noteikumu Nr. 590 

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

Alūksnes novada pašvaldības domes 27.05.2010. noteikumu Nr. 4/2010 “Kārtība, kādā tiek 

sadalīti atsavināšanas procesā iegūtie līdzekļi par Alūksnes novada administratīvajām 

teritorijām” 1.2. punktu, 

 

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

Alūksnes novada pašvaldībai ņemt aizņēmumu Valsts kasē ar Valsts kases noteiktajiem 

aizņēmuma procentiem prioritārā investīciju projekta “Alūksnes izziņas un 

pakalpojumu centrs” īstenošanai 859 675,06 EUR (astoņi simti piecdesmit deviņi 

tūkstoši seši simti septiņdesmit piecu euro 6 centu) apmērā ar aizņēmuma pamatsummas 

atmaksas termiņu no 2023. gada marta līdz 2032. gada decembrim (ieskaitot). 

2. Aizņēmumu garantēt ar Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem. 

3. Izdalīt no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem finansējumu 11 253 EUR 

(vienpadsmit tūkstoši divi simti piecdesmit trīs euro) apmērā. 

4. Finansējumu attiecināt uz 047314 uzskaites dimensijas kodu – Alūksnes Tūrisma 

informācijas centrs – ēkas izbūve. 

5. Alūksnes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Finanšu nodaļai nodrošināt 

iepriekšminēto līdzekļu iekļaušanu Alūksnes novada pašvaldības budžetā 2022.gadam.  

6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu. 

 

Pielikumā: Paredzamā aizņēmuma atmaksas plānotais grafiks uz 4 lapām. 

 

Domes priekšsēdētājs        Dz.ADLERS 
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https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/3005/177_Aiznemuma_aprekins_2022_TIC_eka%20(1).xlsx


Lēmums satur ierobežotas pieejamības informāciju 
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LĒMUMS Nr.178 

 

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

amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā” 

 

Izskatot Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes 03.05.2022. iesniegumu Nr. SLP/1-

7/22/387 “Par izmaiņām amatu sarakstā”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 

03.05.2022. ar Nr. ANP/1-42/22/1621,  Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādes “SPRĪDĪTIS” 

06.05.2022. iesniegumu Nr. PIIS/1-07/22/11 “Par grozījumiem amatu sarakstā”, kas reģistrēts 

Alūksnes novada pašvaldībā 06.05.2022. ar Nr. ANP/1-42/22/1655, Zeltiņu pagasta pārvaldes 

09.05.2022. iesniegumu Nr. ZPP/1.5/22/19 “Par izmaiņām amatu sarakstā”, kas reģistrēts 

Alūksnes novada pašvaldībā 09.05.2022. ar Nr. ANP/1-42/22/1672, 

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

pašvaldībā” 5.9. un 5.10. punktu,  

 

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

28.12.2020. lēmumā Nr. 342 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”: 

1. Zeltiņu pagasta pārvaldei (19.pielikums): 

1.1. 9.pozīcijas amata vienībai – traktora vadītājs, amatalgas likmi “[..]” aizstāt 

ar amatalgas likmi “[..]”, darba slodzi “0,5” aizstāt ar darba slodzi “0,2”, 

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

1.2. 10.pozīcijas amata vienībai – autobusa vadītājs, amatalgas likmi “[..]” 

aizstāt ar amatalgas likmi “[..]”, darba slodzi “1” aizstāt ar darba slodzi 

“0,8”, mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar mēnešalgas likmi “[..]”. 

2. Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādei “SPRĪDĪTIS”: 

2.1. 1.pozīcijas amata vienībai – personāla speciālists, amatalgas un mēnešalgas 

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

2.2. 4.pozīcijas amata vienībai – ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis, 

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

likmi “[..]”, 

2.3. likvidēt 10.pozīcijas amata vienību – ēku uzraugs, 

2.4. 11.pozīcijas amata vienībai – apkopējs, amatalgas un mēnešalgas likmi 

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

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

3.1. 40.pozīcijas amata vienībai – sociālās palīdzības organizators, darba slodzi 

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

mēnešalgas likmi “[..]”, 

alu
ks

ne
.lv



3.2. 41.pozīcijas amata vienībai – sociālais darbinieks, darba slodzi “6” aizstāt 

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

“[..]”. 

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 
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LĒMUMS Nr.179 

 

Par atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā 

 

 Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 5. panta sesto daļu, 21. panta pirmās daļas 

13. punktu, 41. panta pirmās daļas 2. punktu, 

 

1. Apstiprināt noteikumus Nr.2/2022 “Par atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”. 

 

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

 

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 
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https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/3005/179_Atlidzibas_noteikumi_2022.pdf
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LĒMUMS Nr.180 

 

Par grozījumu Alūksnes novada pašvaldības domes 2022. gada 5. aprīļa lēmumā Nr. 110 

“Par valsts vietējo autoceļu un to posmu pārņemšanu Alūksnes novada pašvaldības 

īpašumā” 

 

Izskatot valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Valsts ceļi” 02.05.2022. 

vēstuli Nr. 4.8/6694 “Par valsts vietējo autoceļu pārņemšanu Alūksnes novadā”, kas saņemta 

un reģistrēta Alūksnes novada pašvaldībā 02.05.2022. ar Nr. ANP/1-35/22/1596, 

Izdarīt grozījumu Alūksnes novada pašvaldības domes 2022. gada 5. aprīļa lēmumā 

Nr. 110 “Par valsts vietējo autoceļu un to posmu pārņemšanu Alūksnes novada pašvaldības 

īpašumā”, izsakot 6. punktu šādā redakcijā: 

“6. V395 Jaunanna – Anna posmā no 0 – 7,538 km (7,538 km)”. 

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 
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LĒMUMS Nr.181 

 

Par projektu “Izglītības un sporta centra izveide Alūksnes pilsētā” 

 

 Ņemot vērā Ministru kabineta 2022. gada 22. februāra noteikumus Nr. 143 “Noteikumi 

par kritērijiem un kārtību, kādā 2022.gadā tiek izvērtēti un izsniegti valsts aizdevumi 

pašvaldībām Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai”, 

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

21. panta pirmās daļas 17., 23. un 27. punktu, likuma “Par valsts budžetu 2022. gadam” 

10. panta trešo daļu, Alūksnes novada attīstības programmas 2022.-2027. gadam Rīcības plāna 

Rīcības virzieniem 2.3. un 2.4., Investīcija plāna 2022.-2027.gadam 2.3.1. punktu, 

 

1. Atbalstīt valsts budžeta aizņēmuma investīciju projekta “Izglītības un sporta centra 

izveide Alūksnes pilsētā” pieteikuma iesniegšanu Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijā. 

2. Apstiprināt projekta indikatīvās izmaksas 497 891,66 EUR (četri simti deviņdesmit 

septiņi tūkstoši astoņi simti deviņdesmit viens euro 66 centi), tajā skaitā: 

2.1. Valsts kases aizņēmums 423 207,91 EUR (četri simti divdesmit trīs tūkstoši divi 

simti septiņi euro 91 cents); 

2.2. Pašvaldības līdzfinansējums 15% apmērā jeb 74 683,75 EUR (septiņdesmit četri 

tūkstoši seši simti astoņdesmit trīs euro 75 centi). 

3. Šī lēmuma 2.2. punktā noteikto pašvaldības līdzfinansējumu nodrošināt no Alūksnes 

novada pašvaldības 2022.gada budžeta līdzekļiem.  

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 
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LĒMUMS Nr.182 

 

Par aizņēmumu ERAF projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana Alūksnes novada 

pašvaldības ēkā” īstenošanai 

 

 Ņemot vērā Centrālās finanšu un līgumu aģentūras  20.05.2022. vēstuli Nr.39-2-60/3382 

“Par projekta iesnieguma Nr.4.2.2.0/21/A/014 nosacījumu izpildi (piektās atlases kārtas 

ietvaros), kas reģistrēta Alūksnes novada pašvaldībā 20.05.2022. ar Nr. ANP/1-35/22/1874, 

Alūksnes novada pašvaldības domes 13.12.2021. lēmumu Nr.360 “Par projektu 

“Energoefektivitātes paaugstināšana Alūksnes novada pašvaldības ēkā””, 

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

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

3.13.3. punktu, 

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

pirmās daļas 5. punktu, 21. panta pirmās daļas 2., 23. un 27. punktu, likuma “Par pašvaldību 

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

daļas 1. punktu, Ministru kabineta 2019. gada 10. decembra noteikumu Nr. 590 “Noteikumi par 

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

 

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

Alūksnes novada pašvaldībai ņemt aizņēmumu Valsts kasē ar Valsts kases noteiktajiem 

aizņēmuma procentiem ERAF projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana Alūksnes 

novada pašvaldības ēkā” īstenošanai 25 737,98 EUR (divdesmit pieci tūkstoši septiņi 

simti trīsdesmit septiņu euro 98 centu) apmērā ar aizņēmuma pamatsummas atmaksas 

termiņu no 2024. gada marta līdz 2026. gada decembrim (ieskaitot). 

2. Aizņēmumu garantēt ar Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem. 

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu. 

 

Pielikumā: Paredzamā aizņēmuma atmaksas plānotais grafiks uz 2 lapām. 

 

Domes priekšsēdētājs        Dz.ADLERS 
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LĒMUMS Nr.183 

 

Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 31.03.2022. lēmumā Nr.99 “Par 

atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem” 

 

 Pamatojoties uz Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma 8. panta pirmo daļu, 

12. pantu, 13. pantu un 19. pantu, likuma “Par pašvaldībām” 12. pantu, 21. panta pirmās daļas 

27. punktu, likuma “Par pašvaldību budžetiem” 16. panta otro daļu un 30. pantu, Ministru 

kabineta 2022. gada 12. marta noteikumiem Nr. 168 “Noteikumi par izmitināšanas un 

ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem”, 

 

1. Izdarīt grozījumus Alūksnes novada pašvaldības domes 31.03.2022. lēmumā Nr. 99 

“Par atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem”: 

1.1. 2.1. punktā skaitli “15” aizstāt ar skaiti “10”; 

1.2. 2.2 .punktā skaitli “7” aizstāt ar skaitli “5”; 

1.3. 2.3. punktā skaitli “4” aizstāt ar skaitli “2,50”; 

1.4. 2.4. punktā skaitli “8” aizstāt ar skaitli “5”. 

2. Lēmuma  grozījumi  piemērojami no 25.05.2022. un ir spēkā bruņotā konflikta norises 

laikā. 

 

Domes priekšsēdētājs                 Dz.ADLERS 
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LĒMUMS Nr.184 

 

Par Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanas nodrošināšanu 

 

Ņemot vērā Ministru kabineta 2022. gada 12. marta noteikumu Nr. 168 “Noteikumi par 

primāri sniedzamā atbalsta nodrošināšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem”  7.3. punktu, kas stājas 

spēkā 2022. gada 25. maijā, Alūksnes novada pašvaldības domes  25.11.2021. lēmuma Nr.347 

“Par grozījumiem Alūksnes novada domes 26.09.2013. lēmumā Nr.425 “Par Ernsta Glika 

Alūksnes Valsts ģimnāzijas maksas pakalpojumiem” 3. punktu, Alūksnes novada pašvaldības 

iekšējā normatīva akta “Maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodika un izcenojumu 

apstiprināšanas kārtība”, kas apstiprināts ar Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektora 

22.05.2017. rīkojumu Nr. ANP/1-6/17/167, 23.punktu, 

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

11. pantu, likuma “Par pašvaldībām” 12. pantu, 14. panta otrās daļas 2. punktu, 21. panta 

pirmās daļas 14. punkta “a” un “g” apakšpunktu, likuma “Par pašvaldību budžetiem” 30. pantu, 

 

1. Nodrošinot izmitināšanas pakalpojumu Ukrainas civiliedzīvotājiem Ernsta Glika 

Alūksnes Valsts ģimnāzijas internātā, Glika ielā 13, Alūksnē, Alūksnes novadā, 

starpību starp apstiprināto vienas diennakts maksu un valsts noteikto maksimālo 

izmaksu apmēru par  vienu personu par diennakti segt no Alūksnes novada 

pašvaldības budžeta. 

2. Lēmums  piemērojams no 25.05.2022. un ir spēkā bruņotā konflikta norises laikā. 

 

Domes priekšsēdētājs                 Dz.ADLERS 
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