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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 25. augustā             sēdes protokols Nr. 20, 2. p. 

 

LĒMUMS Nr.308 

 

Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Melnupes” - 8, Zeltiņos, Zeltiņu 

pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu 

 

Izskatot dzīvokļa īrnieka 05.08.2022. ierosinājumu par dzīvokļa īpašuma “Melnupes” - 

8, Zeltiņos, Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu, kas reģistrēts Alūksnes novada 

pašvaldībā 09.08.2022. ar Nr. ANP/1-24/22/835,  

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 

“Melnupes” - 8, Zeltiņos, Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā ar kopējo platību 67,3 m² 

un ar to saistītām kopīpašuma 673/7297 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas, 

zemes  un palīgēkām – kūts, šķūnis. 
 

2. Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības īpašumu “Melnupes” - 8, Zeltiņos, 

Zeltiņu pagastā, 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.309 

 

Par atmežošanas atļauju lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanai mežā 

īpašumā [..], Alūksnes novadā 

Izskatot nekustamā īpašuma [..], Alūksnes novadā, kadastra  Nr. [..], īpašnieces [..] 

pilnvarotās personas [..] 06.05.2022. iesniegumu, kas saņemts Alūksnes novada pašvaldībā 

06.05.2022. un reģistrēts ar Nr. ANP/1-24/22/427, par atļauju meža zemes atmežošanai 

nekustamā īpašuma [..] sastāvā esošajā zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu [..], tiek 

konstatēts, ka: 

1. [..] ir nekustamā īpašuma [..], Alūksnes novadā, kadastra  Nr. [..], īpašniece saskaņā 

ar Vidzemes rajona tiesas Veclaicenes pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr. 30. 

2. [..] rīkojas, pamatojoties uz Rīgas apgabaltiesas zvērinātas notāres [..] 08.06.2020. 

izdotu pilnvaru Nr. 3382. 

3. Saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības domes 27.08.2015. saistošo noteikumu 

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

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”, Veclaicenes 

pagasta teritorijas funkcionālā zonējuma karti, zemes vienība [..] ar kadastra 

apzīmējumu [..] atrodas valsts nozīmes īpaši aizsargājamā dabas teritorijā – 

aizsargājamo ainavu apvidū “Veclaicene”, ainavu aizsardzības un dabas lieguma 

zonā. 

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

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

ierīkošanai” ir saņemti atzinumi no Valsts meža dienesta Ziemeļaustrumu 

virsmežniecības (19.05.2022. Nr. VM8.5-3/202), Valsts vides dienesta Atļauju 

pārvaldes (26.05.2022. Nr. 2.3/AP/1826/2022) un Dabas aizsardzības pārvaldes 

Vidzemes reģionālās administrācijas (01.07.2022. Nr. 3.13/3685/2022-N) par to, ka 

ir pieļaujama plānotā atmežošana, tā nav pretrunā ar dabas aizsardzību 

reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, un minētajām institūcijām nav 

iebildumu. 

5. Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumu Nr. 889 

“Noteikumi par atmežošanas kompensācijas noteikšanas kritērijiem, aprēķināšanas 

un atlīdzināšanas kārtību” 4. punktu, atmežošanas izraisīto oglekļa dioksīda 

piesaistes potenciāla samazināšanos paredzēts kompensēt ar mežaudzi, kura ir 

ieaudzēta nekustamā īpašuma [..], Alūksnes novadā, kadastra  Nr. [..], sastāvā 

esošajā zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu [..], 1. kvartāla 21. nogabalā, 0,11 

ha platībā. 



6. Saskaņā ar Valsts meža dienesta Ziemeļaustrumu virsmežniecības 14.07.2022. 

vēstuli Nr. VM8.5-3/296, kas saņemta pašvaldībā 15.07.2022. un reģistrēta ar 

Nr. ANP/1-35/22/2583, par atmežošanas kompensācijas aprēķinu [..], kopējais 

kompensācijas apmērs ir 5126,89 EUR (pieci tūkstoši viens simts divdesmit seši 

euro 89 centi). Alūksnes novada pašvaldībā ir iesniegts maksājuma uzdevums par 

05.08.2022. samaksāto atmežošanas kompensāciju. 

7. Saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības domes 27.08.2015. saistošo noteikumu 

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

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” 272. punktu, meža 

zemes atmežošana atļauta lauksaimniecības zemes ierīkošanai. 

 

Pamatojoties uz Meža likuma 41. panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2013. gada 

5. marta noteikumu Nr. 118 “Kārtība, kādā lauksaimniecībā izmantojamo zemi ierīko mežā, kā 

arī izsniedz atļauju tās ierīkošanai” 7. un 14. punktu, Ministru kabineta 2007. gada 21. augusta 

noteikumu Nr. 562 “Noteikumi par zemes lietošanas veidu klasifikācijas kārtību un to 

noteikšanas kritērijiem” pielikumu, 

atļaut [..], personas kods [..], atmežot meža zemi 0,09 ha platībā nekustamā īpašuma [..], 

Alūksnes novadā, kadastra  Nr. [..], sastāvā esošajā zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu [..], 

šādos meža zemes nogabalos: 

Zemes vienības 

 kadastra 

apzīmējums 

Kvartāla 

numurs 

Nogabala 

numurs 

Platība,  

ha 

Zemes lietošanas 

veids pēc 

atmežošanas 

Plānotais nekustamā 

īpašuma lietošanas 

mērķis 

[..] 1 

17 0,06 
Pļava 

(013) 

 

Zeme, uz kuras 

galvenā 

saimnieciskā 

darbība ir 

lauksaimniecība 

(0101) 
18 0,03 

                                                     KOPĀ: 0,09 

 

Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. 

 

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

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

 

Pielikumā: nekustamā īpašuma [..], Alūksnes novadā zemes vienības, ar kadastra apzīmējumu 

[..], atmežojamās meža zemes izvietojuma plāns uz 1 (vienas) lapas. 
 

Domes priekšsēdētājs                 Dz.ADLERS 
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LĒMUMS Nr.310 

 

Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 2022. gada 24. februāra lēmumā 

Nr. 46 “Par lokālplānojuma, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015.-

2027.gadam, izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Silakalns”, Ziemera pagastā, 

Alūksnes novadā” 

Lokālplānojuma teritorijā “Silakalns”, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā iekļautas 

divas zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 3696 008 023 un 3696 008 0100. Starp abām 

zemes vienībām atrodas pašvaldības autoceļš “Priedulejas - Maltavnieki”. Ministru kabineta 

2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības 

plānošanas dokumentiem” 33. punkts nosaka, ka lokālplānojumu izstrādā teritoriāli vienotai 

teritorijai. Lai varētu turpināt izstrādāt lokālplānojumu, nepieciešams Teritorijas informācijas 

sistēmā izveidot vienotu teritoriju, iekļaujot kā savienojošu koridora daļu no iepriekš minētā 

autoceļa. 

Pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 13. panta trešo daļu, 23. panta 

ceturto daļu un 24. pantu, Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par 

pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 33., 75., 76., 94. un 132. punktu, 

1.  Izdarīt Alūksnes novada pašvaldības domes 24.02.2022. lēmumā Nr. 46 “Par 

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

izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Silakalns”, Ziemera pagastā, Alūksnes 

novadā”  šādus grozījumus: 

1.1. Papildināt 1. punktu ar vārdiem “ietverot lokālplānojuma teritorijā posmu no 

Alūksnes novada pašvaldības autoceļa “Priedulejas –Maltavnieki””. 

1.2. Pielikumā Nr. 1: 

1.2.1. papildināt Darba uzdevuma 2. punktu ar vārdiem “ietverot lokālplānojuma 

teritorijā posmu no Alūksnes novada pašvaldības autoceļa “Priedulejas –

Maltavnieki””; 

1.2.2. papildināt Darba uzdevuma 4.1. punktu ar vārdiem “ietverot lokālplānojuma 

teritorijā posmu no Alūksnes novada pašvaldības autoceļa “Priedulejas –

Maltavnieki””; 

       1.2.3. izteikt  Darba uzdevuma pielikumu “Lokālplānojuma izstrādes teritorijas 

robeža nekustamajā īpašumā “Silakalns”, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā” 

jaunā redakcijā (pielikumā); 

https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/3008/310_Grozījumi_pielikums_skice%202%20(1).docx


1.2.4. papildināt Darba uzdevumu ar punktu: Zemes vienības daļai - pašvaldības ceļa 

posmam “Priedulejas – Maltavnieki” lokālplānojuma teritorijā noteikt 

funkcionālo zonu – Transporta infrastruktūras teritorija (TR). 

2. Informēt Darba uzdevumā minētās institūcijas par lokālplānojuma teritorijas 

precizēšanu. 

3. Izdarīt grozījumu starp lokālplānojuma ierosinātāju SIA “APF ENERGY” izstrādātāju, 

IK “PLĀNOŠANAS EKSPERTI” un Alūksnes novada pašvaldību 27.04.2022. noslēgtā 

līguma Nr. ANP/1-45.1/22/151 1. punktā: papildināt nekustamā īpašuma “Silakalns”, 

Ziemera pagastā, Alūksnes novadā, izstrādes teritoriju, ietverot tajā posmu no Alūksnes 

novada pašvaldības autoceļa “Priedulejas – Maltavnieki”. 

4. Īpašumu nodaļai nodrošināt lēmuma izpildi atbilstoši lokālplānojuma izpildes 

nosacījumiem. 

  

Domes priekšsēdētājs                 Dz.ADLERS 
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LĒMUMS Nr.311 

 

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

2027. gadam, izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam Alsviķu iela 2, Alūksnē, 

Alūksnes novadā, lokālplānojuma teritorijas robežas un darba uzdevuma 

apstiprināšanu 

 

        Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2., 4., un 9. punktā 

noteikto  funkciju īstenošanas nepieciešamību un Alūksnes novada pašvaldības 27.08.2015. 

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

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”, Alūksnes pilsētas funkcionālā 

zonējuma karti, nekustamajam īpašumam Alsviķu ielā 2 (kadastra numurs 3601 002 0801), 

Alūksnē, Alūksnes novadā, nepieciešams mainīt teritorijas funkcionālo zonējumu no Publiskās 

apbūves teritorijas (P) uz Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritoriju (DzD), kā arī daļēji Dabas 

un apstādījumu teritoriju (DA1) uz Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritoriju (DzD).  

     Teritorijas attīstības plānošanas likuma 24. panta otrajā daļā noteikts, ka pēc pašvaldības 

ilgtspējīgas stratēģijas spēkā stāšanās lokālplānojumā var grozīt vietējās pašvaldības teritorijas 

plānojumu, ciktāl lokālplānojums nav pretrunā ar vietējās pašvaldības ilgtspējīgas attīstības 

stratēģiju. 

      Kā viens no uzdevumiem teritorijas plānošanas dokumentā “Alūksnes novada ilgtspējīgas 

attīstības stratēģija 2012.-2030.gadam ir “novads ar daudzpusīgi attīstītu mazo un vidējo 

uzņēmējdarbību un nodrošinātu kvalitatīvu dzīves telpu iedzīvotājiem”, kā arī “droša, dabiska 

un pieejama vide dzīvošanai, darbam un atpūtai”. 

       Balstoties uz identificēto nepieciešamību veicināt Alūksnes pilsētas nodrošinājumu ar 

mūsdienīgu un ilgtspējīgu dzīvojamo fondu, teritorijā paredzēts izvietot 80 līdz 120 dzīvokļu  

daudzstāvu māju apbūvi, nodrošinot atbilstošu infrastruktūru un teritorijas labiekārtojumu. 

      Plānoto attīstības ieceri iespējams īstenot, izstrādājot lokālplānojumu, kurā zemes vienībai 

maināms funkcionālais zonējums. 

       Pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12. panta pirmo daļu, 23. panta  

ceturto daļu un 24. pantu, Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par 

pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 75., 76. un 132. punktu, Alūksnes 

novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2012.– 2030.gadam: 

1. Uzsākt lokālplānojuma izstrādi nekustamajam īpašumam Alsviķu iela 2, (kadastra 

numurs 3601 002 0801) Alūksnē, Alūksnes novadā. 

2. Apstiprināt lokālplānojuma darba uzdevumu saskaņā ar pielikumu. 

3. Par lokālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt Aivitu MĀSĒNU. 

https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/3008/311_darba%20uzdevums(8)%20(3).docx
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/3008/311_LOKĀLPLĀNOJUMA%20TERITORIJA%20(3).pdf


4. Organizēt iepirkuma procedūru lokālplānojuma izstrādei. 

5. Lēmumu par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu publicēt Teritorijas attīstības 

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

6. Paziņojumu par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu 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/
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LĒMUMS Nr.312 

 

  Par valsts vietējo autoceļu un to posmu  

pārņemšanu Alūksnes novada pašvaldības īpašumā 

 

Izskatot Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Valsts ceļi” 27.07.2022. 

vēstuli Nr. 4.8/12059 “Par Alūksnes novada domes lēmumu”, kas saņemta un reģistrēta 

Alūksnes novada pašvaldībā 27.07.2022. ar Nr. ANP/1-35/22/2734, 29.07.2022. vēstuli Nr. 

4.8/12201 “Par Alūksnes novada domes lēmumu”, kas saņemta un reģistrēta Alūksnes novada 

pašvaldībā 29.07.2022. ar Nr. ANP/1-35/22/2756 un 12.08.2022. vēstuli Nr. 4.8/12921 “Par 

Alūksnes novada domes lēmumu”, kas saņemta un reģistrēta Alūksnes novada pašvaldībā 

12.08.2022. ar Nr. ANP/1-35/22/2934 , 

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta 

pirmās daļas 17.punktu, Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta pirmo daļu, 

Alūksnes novada pašvaldības domes 2022. gada 5.aprīļa lēmuma Nr.110 “Par valsts vietējo 

autoceļu un to posmu pārņemšanu Alūksnes novada pašvaldības īpašumā” 2., 6. un 7. punktu, 

 

Pārņemt bez atlīdzības Alūksnes novada pašvaldības īpašumā valstij Satiksmes 

ministrijas personā piederošos nekustamos īpašumus šādā sastāvā: 

1. Nekustamo īpašumu “V375” Ilzenes pagastā, Alūksnes novadā (kadastra 

Nr. 36520040159) – zemes vienību 2,2 ha platībā (kadastru apzīmējums 

36520040159) un zemes vienību  1,7 ha platībā (kadastra apzīmējums 36520050346) 

un uz tām izbūvēto komplekso inženierbūvi – “Autoceļš V375 km 0,000-2,180” 

(kadastra apzīmējums 36520040159001) – valsts vietējā autoceļa “Čonkas-Ilzenes 

muiža” posmu km  0,000  – 2,180.  

2. Nekustamo īpašumu “V395”, Jaunannas pagastā, Alūksnes novadā (kadastra Nr. 

36580020283) – zemes vienību 6,4 ha platībā (kadastru apzīmējums 36580020283), 

zemes vienību  1,1 ha platībā (kadastra apzīmējums 36580020291)  un nekustamo 

īpašumu “V395”, Annas pagastā, Alūksnes novadā (kadastra Nr. 36440040244) – 

zemes vienību 4,9 ha platībā (kadastru apzīmējums 36440040244), zemes vienību  

0,3 ha platībā (kadastra apzīmējums 36440040296) un uz tām izbūvētās kompleksās 

inženierbūves – “Autoceļš V395 km 0,000-7,538-1.posms” (kadastra apzīmējums 

36580020291001),  “Autoceļš V395 km 0,000-7,538-2.posms” (kadastra apzīmējums 

36580020283001),  “Autoceļš V395 km 0,000-7,538-3.posms” (kadastra apzīmējums 

36440040296001) – valsts vietējo autoceļu “Jaunanna-Anna” km 0,000  – 7,538. 

3. Nekustamo īpašumu “V398” Jaunannas pagastā, Alūksnes novadā (kadastra Nr. 

36580020282) – zemes vienību 5,9 ha platībā (kadastru apzīmējums 36580020282) un 



zemes vienību  2,0 ha platībā (kadastra apzīmējums 36580030095) un uz tām izbūvēto 

komplekso inženierbūvi – “Autoceļš V398 km 7,050-11,215” (kadastra apzīmējums 

36580020282002) – valsts vietējā autoceļa “Ķūderi-Jaunanna” posmu km  7,050  – 

11,215.  
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LĒMUMS Nr.313 

 

Par telpu grupas galvenā lietošanas veida (statusa) maiņu Alūksnes novada pašvaldības 

īpašumā “Pagastmāja”, Zeltiņos, Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā  

 

Izskatot Zeltiņu pagasta pārvaldes 09.06.2022. iesniegumu Nr. ZPP/1.5/22/24 “Par 

dzīvokļa nodošanu pagasta pārvaldei”, kas saņemts un reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 

09.06.2022. ar Nr. ANP/1-42/22/2145, ar lūgumu izslēgt no pašvaldības dzīvojamā fonda 

saraksta dzīvokli “Pagastmājā”-2, Zeltiņos, Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā un nodot Zeltiņu 

pagasta pārvaldes lietošanā autonomo funkciju nodrošinājumam, konstatēts: 

saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem uz zemes 

vienības “Medņukalni”, Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā, kadastra apzīmējums 3694 001 

0006, ar kopējo platību 194 ha atrodas būve “Tautas nams” pēc adreses “Pagastmāja”, Zeltiņi, 

Alūksnes novads, ar kadastra apzīmējumu 3694 001 0006 002, kas ir Alūksnes novada 

pašvaldības īpašums. Būves galvenais lietošanas veids ir “Ēkas plašizklaides pasākumiem” 

(kods 1261), būves tips “Teātri, kinoteātri, koncertzāles, cirka ēka, mūzikas, deju un citu 

plašizklaides pasākumu ēkas” (kods 12610102). Būves sastāvā ietilpst arī “Dzīvoklis” Nr.2, 

kadastra apzīmējums 3694 001 0006 002 002, ar kopējo platību 43,7 m2 un ar lietošanas veidu 

“Divu dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa” (kods 1121). Ņemot vērā ēkas galveno lietošanas 

veidu, izvērtējot iepriekš minētos apsvērumus, dzīvoklis nav izmantojams dzīvošanai un ir 

nepieciešams Zeltiņu pagasta pārvaldes autonomo funkciju nodrošināšanai. 

Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās 

daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 77.panta otro daļu,  Ministru kabineta 2018. 

gada 16.jūnija noteikumiem Nr.326 “Būvju klasifikācijas noteikumi” par lietošanas veida un 

lietošanas tipa atbilstību, 

 

1. Dzīvoklim Nr.2 “Pagastmājā”, Zeltiņos, Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā, ar kadastra 

apzīmējumu 3694 001 0006 002 002, mainīt galveno lietošanas veidu no “Divu dzīvokļu 

mājas dzīvojamo telpu grupa” (kods 1121) uz “Cita, iepriekš neklasificēta, telpu 

grupa”(kods 1274). 

2. Izslēgt no pašvaldības dzīvojamā fonda saraksta lēmuma 1.punktā norādīto dzīvokli un 

nodot Zeltiņu pagasta pārvaldes lietošanā.  

3. Lēmuma izpildi nodrošināt Zeltiņu pagasta pārvaldei.  
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LĒMUMS Nr.314 

 

Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 25.01.2018. lēmumā Nr. 33 “Par 

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

un vides kvalitātes uzlabošanas mērķprogrammu 2018.-2022.gadam” izdošanu 

 

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

“Pašvaldību budžetiem” 30. pantu, un saskaņā ar domes priekšsēdētāja 08.08.2022. rīkojuma 

Nr. ANP/1-6/22/262 “Par komisijas izveidošanu” izveidotās komisijas infrastruktūras un vides 

kvalitātes uzlabošanas projektu izvērtēšanai 10.08.2022. lēmumu, 

 

Izdarīt Alūksnes novada pašvaldības domes 25.01.2018. lēmumā Nr. 33 “Par noteikumu 

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

uzlabošanas mērķprogrammu 2018.-2022. gadam” izdošanu” (sēdes protokols Nr. 1, 34.p.) 

šādus grozījumus: 

 

1. Izteikt lēmuma un tā pielikuma nosaukumā noteikto noteikumu nosaukumu un tekstuālo 

atsauci uz to jaunā redakcijā: “Par Alūksnes novada pagastu teritoriālo vienību 

infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas mērķprogrammu 2018.-2023. gadam”. 

2. Aizstāt visā noteikumu tekstā skaitļus un vārdus “2018.-2022. gadu periods” (attiecīgajā 

locījumā) ar skaitļiem un vārdiem “2018.-2023. gadu periods” (attiecīgajā locījumā). 

3.  Papildināt ar 2.6.apakšpunktu šādā redakcijā: 

“2.6. 2023. gadā līdz 53 699 EUR”. 
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LĒMUMS Nr.315 

 

Par Alūksnes novada pagastu teritoriālo vienību infrastruktūras un vides kvalitātes 

uzlabošanas mērķprogrammu 2023. gadam 

 

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

“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.-2023.gadam”, Mārkalnes pagasta 

pārvaldes 05.08.2022. iesniegumu Nr. MRP/1.5/22/56 un Veclaicenes un Ziemera pagastu 

apvienības pārvaldes 02.08.2022. iesniegumu Nr. VZPAP/1-5/22/59, 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 

08.08.2022. rīkojuma Nr. ANP/1-6/22/262 “Par komisijas izveidošanu” izveidotās komisijas 

infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas projektu izvērtēšanai 10.08.2022. lēmumu, 

 

1. Atbalstīt šādus Alūksnes novada pagastu teritoriālo vienību infrastruktūras un vides 

kvalitātes uzlabošanas projektus: 

1.1. Mārkalnes pagasta pārvaldes projekta ideju “Par uzņēmējdarbības attīstībai 

nozīmīga ceļa “Ezīšava - Mārkalne” 0,00-0,200 km posma pārbūvi” ar kopējo 

summu 21 531 EUR (divdesmit viens tūkstotis pieci simti trīsdesmit viens euro); 

1.2. Veclaicenes un Ziemera pagastu apvienības pārvaldes projektu “Tehniskās 

dokumentācijas izstrāde un pašvaldības autoceļa “Ieviņas-Dzintari-Mišas”, 

Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā seguma atjaunošanu posmā 0,00 - 0,60 km” 

ar indikatīvo summu 32 168 EUR (trīsdesmit divi tūkstoši viens simts sešdesmit 

astoņi euro). 

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

iesniedzējam informēt Alūksnes novada pašvaldību par precizēto finansējuma apmēru. 

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

izpētes rezultāta izziņošanas un Alūksnes novada domes Finanšu komitejas 

saskaņojuma saņemšanas. 

4. Finanšu nodaļai nodrošināt finansējuma pārdales iekļaušanu pašvaldības budžeta 

grozījumos pēc šī lēmuma 2. un 3. punktā minētās informācijas saņemšanas.  

5. Izdarīt grozījumus Alūksnes novada pašvaldības domes 28.04.2022. lēmumā Nr. 120, 

svītrojot 1.4. punktu. 

6. Atzīt par spēku zaudējušu Alūksnes novada pašvaldības domes 24.02.2022. lēmumu 

Nr. 64. 
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LĒMUMS Nr.316 

 

Par saistošo noteikumu Nr. 20/2022 

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

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

 

Ņemot vērā Alūksnes novada pašvaldības domes 2022. gada 5. aprīļa ārkārtas sēdes 

lēmuma Nr. 106 “Par Alūksnes novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu institucionālo 

sistēmu” 5. un 6.punktu, 

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

 

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.20/2022 “Grozījums Alūksnes novada pašvaldības 

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

nolikums” un to paskaidrojuma rakstu.  
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LĒMUMS Nr.317 

 

Par grozījumu Alūksnes novada muzeja nolikumā 

 

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

1. Izdarīt grozījumu Alūksnes novada muzeja nolikumā, apstiprināts ar Alūksnes novada 

domes 26.05.2022. lēmumu Nr. 147 (sēdes protokols Nr. 13, 16.p), papildinot 

22. punktu ar 22.5. apakšpunktu šādā redakcijā: 

“22.5. Alūksnes novada muzeja atklātās ekspozīcijas teritorija, kas atrodas 

“Medņukalnos”, Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā, kadastra Nr. 3694 001 0006”. 

 

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

 

Pielikumā: Alūksnes novada muzeja atklātās ekspozīcijas teritorijas “Medņukalni”, Zeltiņu 

pagastā, Alūksnes novadā ortofoto karte uz 1 lapas. 
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LĒMUMS Nr.318 

 

  Par dāvinājuma pieņemšanu 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 6. punktu, 21. panta 

pirmās daļas 23. punktu, likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 

14. panta pirmo, otro, sesto un septīto daļu, 

 

pieņemt biedrības “For Better”, reģistrācijas Nr. 40008286742, dāvinājumu –– trasi “BTA 

Velozinis Pilsēta B” 8841 EUR (astoņi tūkstoši astoņi simti četrdesmit viena euro) vērtībā, 

izmantošanai kā publiskās infrastruktūras objektu pašvaldības funkcijas – veicināt iedzīvotāju 

veselīgu dzīvesveidu un sportu – izpildes veicināšanai. 
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LĒMUMS Nr.319 

 

Par projektu “Iedvesmas bibliotēka”  

 

Izskatot Alūksnes novada bibliotēkas struktūrvienības “Mālupes bibliotēka” 15.08.2022. 

iesniegumu, reģistrētu Alūksnes novada pašvaldībā 15.08.2022. ar Nr. ANP/1-42/22/2951 par 

līdzfinansējuma piešķiršanu projektam, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta 

pirmās daļas 2., 4. un 5. punktu un Alūksnes novada attīstības programmas 2022.-2027.gadam 

Rīcības plāna Rīcības virzienu 3.6. un uzdevumu 3.12., 

 

1. Atbalstīt Alūksnes novada bibliotēkas struktūrvienības “Mālupes bibliotēka” 

piedalīšanos Latvijas Nacionālās bibliotēkas atbalsta biedrības projektu konkursā ar 

projektu “Iedvesmas bibliotēka” – turpmāk – projekts. 

2. Projekta atbalsta gadījumā nodrošināt līdzfinansējumu projekta realizācijai 

1210,00 EUR (viens tūkstotis divi simti desmit euro) apmērā no Alūksnes novada 

pašvaldības 2023. gada budžeta līdzekļiem. 
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LĒMUMS Nr.320 

 

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,  

 

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

par Alūksnes Bērnu un jauniešu centra pakalpojumiem, īstenojot interešu izglītības 

programmas laika posmā no 01.09.2022. līdz 31.05.2023.: 

1.1. ABJC teātris “SnulliS”- 5,00 EUR; 

1.2. Improvizācijas teātris - 5,00 EUR; 

1.3. “Džambas” - 5,00 EUR; 

1.4. Projektu un iniciatīvu darbnīca “10 kW radošo citronu” - 5,00 EUR; 

1.5. Lego darbnīca - 5,00 EUR;  

1.6. Izpēti, eksperimentē un atklāj! - 5,00 EUR, 

1.7. Dronu skola - 5,00 EUR; 

1.8. Animāciju un komiksu un ieskaņošanas darbnīca - 5,00 EUR; 

1.9. Vides izglītības pulciņš “Mazpulks” - 5,00 EUR; 

1.10. Šahs un dambrete - 5,00 EUR; 

1.11. Konstruēšana, būvēšana un tehniskā modelēšana - 5,00 EUR; 

1.12. Stila un šūšanas studija - 5,00 EUR; 

1.13. Ukulele un ģitāras spēle - 5,00 EUR; 

1.14. Programmēšana ar Photon – 5,00 EUR; 

1.15. Jauno producentu apvienība - 5,00 EUR; 

1.16. Stilīgas meitenes ABJC - 5,00 EUR; 

1.17. Velo prieks - 5,00 EUR, 

1.18. “Pinterest” ideju realizēšanas darbnīca - 5,00 EUR, 

1.19. Foto un video pulciņš - 5,00 EUR”; 

1.20. Deju kolektīvs “Enku - drenku” (skolas vecuma grupa) - 6,00 EUR; 

1.21. Robotika un tehniskā jaunrade - 6,00 EUR; 

1.22. Mūsdienu deju studija “Dejo savam priekam” - 6,00 EUR; 

1.23. Dziedāšanas studija “Dziedi savam priekam” - 6,00 EUR; 

1.24. Mūsdienu deja. Hip Hop. Urban.- 6,00 EUR; 



1.25. Deju kolektīvs “Enku- drenku” (pirmsskolas grupa) - 9,00 EUR; 

1.26. Dziedāšanas pulciņš “Puķuzirņi” (pirmsskolas grupa) - 9,00 EUR; 

1.27. Lego darbnīca (pirmsskolas grupa) - 8,00 EUR; 

1.28. Estētikas skoliņa (pirmsskolas grupa) - 10,00 EUR. 

 
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.321 

 

Par grozījumu Alūksnes novada pašvaldības domes 2014. gada 25. septembra lēmumā 

Nr. 365 “Par Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolas sniegtajiem maksas 

pakalpojumiem” 

 

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

apakšpunktu, 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, Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52. panta pirmās 

daļas 12. punktu, Ministru kabineta 03.01.2013. noteikumu Nr.17 “Pievienotās vērtības 

nodokļa likuma normu piemērošanas kārtība un atsevišķas prasības pievienotās vērtības 

nodokļa maksāšanai un administrēšanai” 28. punktu un 29.1.apakšpunktu,  

 

Izdarīt grozījumu ar Alūksnes novada pašvaldības domes 25.09.2014. lēmumu Nr. 365 

“Par Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolas sniegtajiem maksas pakalpojumiem”  

apstiprinātajā pielikumā “Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolas maksas 

pakalpojumu cenrādis“, papildinot pielikumu ar 1.2.5. apakšpunktu šādā redakcijā: 

Nr.p.k. Pakalpojums Vienība Cena bez PVN 

(EUR) 

PVN likme 

21% 

1.2.5. “Esi kustībā!” mēnesī 2,00 nepiemēro 
 

 

Domes priekšsēdētājs        Dz.ADLERS 
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LĒMUMS Nr.322 

 

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

amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada Kultūras centram” 

 

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

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

pašvaldībā” 6.10. un 6.11. punktu,  

 

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

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

centram”:  

1. Svītrot no Alūksnes novada pašvaldības domes 30.05.2022. lēmuma Nr.206 “Par amata 

vietām un atlīdzību Alūksnes novada Kultūras centram” pielikuma “Alūksnes novada 

Kultūras centra amatu vietas un atlīdzība”:  

1.1.  22.pozīcijas amata vienību – Senioru kora diriģents (AKC); 

1.2.  41.pozīcijas amata vienību – Jaunannas pagasta amatierteātra “Šūpoles” režisors; 

1.3.  42.pozīcijas amata vienību – Jaunannas pagasta bērnu un jauniešu amatierteātra 

“Ejam!” režisors; 

1.4.  46.pozīcijas amata vienību – Liepnas pagasta lietišķās mākslas kolektīva vadītājs. 

  

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 

  

https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/3008/322_Amatu%20saraksts_2022_julijs_AnKC_publicesanai).xlsx
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LĒMUMS Nr.323 

 

Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 30.05.2022. lēmumā Nr. 215 “Par 

amata vietām un atlīdzību Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijai” 

 

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.septembri izdarīt grozījumus Alūksnes novada pašvaldības domes 

30.05.2022. lēmumā Nr.215 “Par amata vietām un atlīdzību Ernsta Glika Alūksnes Valsts 

ģimnāzijai”:  

 

1. Svītrot no Alūksnes novada pašvaldības domes 30.05.2022. lēmuma Nr.215 “Par amata 

vietām un atlīdzību Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijai” pielikuma “Ernsta Glika 

Alūksnes Valsts ģimnāzijas amatu vietas un atlīdzība 8.pozīcijas amata vienību – laborants 

(mājturība). 

2. 7.pozīcijas amata vienībai - laborants (fizika, ķīmija un bioloģija) amata nosaukumu 

papildināt ar vārdiem iekavās “dizains un tehnoloģijas”, darba slodzi “1,75” aizstāt ar darba 

slodzi ”2”, mēnešalgu “[..]” aizstāt ar mēnešalgu “[..]”.  

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 

  

https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/3008/323_Amatu%20saraksts%20no%2001.09.2022.%20projekts%20_gimnazijapublicesanai.xlsx
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LĒMUMS Nr.324 

 

Par grozījumu 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, likumam “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 Alūksnes novada pašvaldības domes 31.03.2022. lēmumā Nr. 99 “Par atbalstu 

Ukrainas civiliedzīvotājiem”  (turpmāk – lēmums) grozījumu, izsakot lēmuma 

3.punkta ievaddaļu šādā redakcijā: 

“3. Noteikt, ka Ukrainas civiliedzīvotājiem, kas apmeklē Alūksnes novada pašvaldības 

izglītības iestādi, ēdināšanas pakalpojums tiks nodrošināts visos izglītības līmeņos līdz 

30 dienām:” 

2. Lēmuma grozījums piemērojams no 2022.gada 1.augusta, bet ne ilgāk kā līdz 

2022.gada 31.decembrim. 

 

 

Domes priekšsēdētājs            Dz.ADLERS 
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LĒMUMS Nr.325 

 

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

“Par atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā” 5.5. punktā un 5.6. punktā 

 

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

13.punktu, 41. panta pirmās daļas 2. punktu, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un 

darbinieku atlīdzības likuma 4. panta otro daļu, 

 

1. Izdarīt grozījumus Alūksnes novada pašvaldības domes 26.05.2022. noteikumos 

Nr.2/2022 “Par atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”,  

1.1. izsakot 5.5. punktu jaunā redakcijā: 

“5.5. Pašvaldības darbinieks iestādes parastajā darba laikā ir tiesīgs pildīt tam noteiktos 

pienākumus citā amatā pašvaldībā (piedalīties komisiju, darba grupu sēžu norisē), nodrošinot 

pilnīgu darba pienākumu izpildi un tam patērētā darba laika pārplānošanu un izpildi attiecīgās 

dienas ietvaros ārpus iestādes parastā darba laika, tajā skaitā, ar tiesībām izmantot darba telpas 

darba dienās ne agrāk, kā no plkst. 07.00 un ne vēlāk kā līdz 20.00 vai attālinātā darba 

organizācijā (elastīgais darba laiks). Sagatavošanās komisiju, darba grupu sēdēm notiek ārpus 

pamatdarba laika un tā apmaksas noteikšanai tiek piemērots koeficients, kuru pielieto 100% 

apmērā komisiju priekšsēdētājiem un darba grupu vadītājiem, 90% apmērā komisiju 

priekšsēdētāju vietniekiem un darba grupu vadītāju vietniekiem un 80% apmērā komisiju un 

darba grupu locekļiem proporcijā pret notikušo sēžu laiku kalendāra mēnesī: 

5.5.1. Iepirkumu komisijai – 3, 

5.5.2. Apstādījumu aizsardzības komisijai – 2, 

5.5.3. Licencēšanas komisijai - 2,7, 

5.5.4. Īpašuma atsavināšanas komisijai – 4,9, 

5.5.5. Administratīvajai komisijai – 6,7, 

5.5.6. Zemes lietu komisijai – 6,7, 

5.5.7. Dzīvokļu komisijai – 5,3, 

5.5.8. Medību koordinācijas komisijai – 2,3 

5.5.9. citām Alūksnes novada pašvaldībā izveidotām komisijām un darba grupām – 4,2.” 

 

1.2. papildinot 5.6. punktu ar tekstu šādā redakcijā: 

“Komisiju un darba grupu locekļiem, kuri neveic pienākumus ārpus komisiju, darba 

grupu sēžu laikam, koeficients netiek piemērots.” 

 

2. Noteikt, ka izmaiņas stājas spēkā 2022. gada 1. septembrī. 

 

Domes priekšsēdētājs        Dz.ADLERS 
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LĒMUMS Nr.326 

 

Par Alūksnes novada pašvaldības domes 2022. gada 30. jūnija saistošo noteikumu 

Nr. 13/2022 “Par Alūksnes novada teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu” 

precizēšanu 

 

Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 12.07.2022. atzinumu 

Nr. 1-18/4967 “Par 30.06.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 13/2022”, 

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 45.panta ceturto daļu, 

 

Precizēt Alūksnes novada pašvaldības domes 2022. gada 30. jūnija saistošos 

noteikumus Nr. 13/2022 “Par Alūksnes novada teritorijas kopšanu un uzturēšanu” un to 

paskaidrojuma rakstu. 

 

Domes priekšsēdētājs       Dz.ADLERS 

  

https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/3008/326_Precizējumi_saistosajos_noteikumos_Nr.13_2022.docx
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/3008/326_Precizējumi_saistosajos_noteikumos_Nr.13_2022.docx
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LĒMUMS Nr.327 

 

Par Alūksnes novada pašvaldības domes 2022. gada 28. jūlija saistošo noteikumu 

Nr. 16/2022 “Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības domes 2016. gada 24. marta 

saistošajos noteikumos Nr. 6/2016 “Par mājas (istabas) dzīvnieku turēšanu Alūksnes 

novadā”” precizēšanu 

 

Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 19.08.2022. atzinumu 

Nr. 1-18/5852 “Par saistošajiem noteikumiem Nr. 16/2022”, un  

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 45. panta ceturto daļu, 

 

Precizēt Alūksnes novada pašvaldības domes 2022. gada 28. jūlija saistošos noteikumus 

Nr. 16/2022 “Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības domes 2016. gada 24. marta saistošajos 

noteikumos Nr. 6/2016 “Par mājas (istabas) dzīvnieku turēšanu Alūksnes novadā”” un to 

paskaidrojuma rakstu. 

 

Domes priekšsēdētājs        Dz.ADLERS 

  

https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/3008/327_Grozījumi%20Alūksnes%20novada%20pašvaldības%20domes%202016.docx
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/3008/327_Grozījumi%20Alūksnes%20novada%20pašvaldības%20domes%202016.docx
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/3008/327_Grozījumi%20Alūksnes%20novada%20pašvaldības%20domes%202016.docx
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LĒMUMS Nr.328 

 

Par saistošo noteikumu Nr.21/2022 “Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības domes 

2010. gada 18. marta saistošajos noteikumos Nr. 11/2010 “Kārtība, kādā Alūksnes 

novada pašvaldība sedz braukšanas izdevumus vispārējās pamatizglītības un vispārējās 

vidējās izglītības iestāžu izglītojamajiem” izdošanu 

 

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

2021. gada 22. jūnija noteikumu Nr. 414 “Braukšanas maksas atvieglojumu noteikumi” 

17.punktu, 

 

 Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.21/2022 “Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības 

domes 2010. gada 18. marta saistošajos noteikumos Nr. 11/2010 “Kārtība, kādā Alūksnes 

novada pašvaldība sedz braukšanas izdevumus vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās 

izglītības iestāžu izglītojamajiem” un to paskaidrojuma rakstu. 

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 

  

https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/3008/328_Grozijumi_saistosie_noteikumi_skolenu_parvadajumi.docx
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/3008/328_Grozijumi_saistosie_noteikumi_skolenu_parvadajumi.docx
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/3008/328_Grozijumi_saistosie_noteikumi_skolenu_parvadajumi.docx
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/3008/328_Grozijumi_saistosie_noteikumi_skolenu_parvadajumi.docx
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LĒMUMS Nr.329 

 

Par aizņēmumu un finansējumu pašvaldības investīciju projekta “Izglītības un sporta 

centra izveide Alūksnes pilsētā” īstenošanai 

 

 Ņemot vērā Ministru kabineta 2022. gada 18. augusta rīkojumu Nr. 55 “Par 

atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem valsts aizdevumu piešķiršanai COVID-19 

izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai”, Alūksnes novada pašvaldības Attīstības 

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

23.12.2021. lēmumu Nr. 367, Investīciju plāna 2.3.1. punktu, Alūksnes novada pašvaldības 

domes 26.05.2022. lēmumu Nr.181 “Par projektu “Izglītības un sporta centra izveide Alūksnes 

pilsētā”,  

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

pirmās daļas 4. un 6.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  trešo daļu, 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 līdz 423 208 EUR (četri 

simti divdesmit trīs tūkstoši divi simti astoņi euro) apmērā ar Valsts kases aktuālo 

procentu likmi pašvaldības investīciju projekta “Izglītības un sporta centra izveide 

Alūksnes pilsētā” īstenošanai. 

2. Aizņēmumu ņemt ar atmaksas termiņu 29 (divdesmit deviņi) gadi. Aizņēmuma 

pamatsummas atmaksu sākt ar 2023. gada martu. 

3. Aizņēmumu garantēt ar Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem. 

4. Aizņēmumu izņemt 2022. gadā. 

5. Izdalīt no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem finansējumu 74 684 EUR 

(septiņdesmit četri tūkstoši seši simti astoņdesmit četri euro) apmērā. 

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

centra izveide Alūksnes pilsētā. 

7. Alūksnes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Finanšu nodaļai nodrošināt 

iepriekšminēto līdzekļu iekļaušanu Alūksnes novada pašvaldības budžetā 2022. gadam.  

8. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu. 

 

 



 

Pielikumā: Paredzamā aizņēmuma atmaksas plānotais grafiks uz 8 lapām. 

 

Domes priekšsēdētājs        Dz.ADLERS 

  

https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/3008/329_aiznemuma_aprekins_2022_Izglitibas_sporta_centrs.xlsx


 
 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME 

Reģistrācijas numurs 90000018622 

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

2022. gada 25. augustā             sēdes protokols Nr. 20, 24. p. 

 

LĒMUMS Nr.330 

 

Par Pleskavas ielas nosaukuma maiņu 

Izskatot iedzīvotāju ierosinājumu mainīt Pleskavas ielas nosaukumu Alūksnē, Alūksnes 

novadā, tiek konstatēts: 

1. Saskaņā ar Alūksnes novada muzeja sniegto informāciju Pleskavas iela savu 

nosaukumu ieguvusi padomju periodā, 1959. gadā, paplašinoties Alūksnes pilsētas 

teritorijai. 

2. Valsts valodas centrs savā 29.06.2022. atzinumā Nr. 1-16.1/435, kas saņemts 

Alūksnes novada pašvaldībā 29.06.2022. un reģistrēts ar Nr. ANP/1-35/22/2373, 

pašreizējo Alūksnes publiskās transporta infrastruktūras objekta nosaukumu 

“Pleskavas iela” atzīst par neatbilstošu vietvārdu informācijas noteikumu 

prasībām attiecībā uz oficiālo vietvārdu, jo tas neiekļaujas latviskajā kultūrvidē, 

nesekmē tās vērtību saglabāšanu un attīstību, kā arī neatbilst Latvijas vēstures 

tradīcijām. 

3. Valsts valodas centrs iesaka normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nekavējoties 

veikt oficiālā vietvārda “Pleskavas iela” maiņu, par jauno nosaukumu izvēloties 

kādu no šiem variantiem – Jaunalūksnes iela, Kolberģa iela vai Mārkalnes iela, 

norādot, ka piedāvātie varianti pilnībā atbilst hodonīmu (ielu un ceļu nosaukumu) 

veidošanas pamatprincipam latviešu valodā – nosaukt ielu pēc tuvākas vai tālākas 

apdzīvotas vietas, uz kuru tā ved. 

4. Lai noskaidrotu Alūksnes novada iedzīvotāju viedokli par Pleskavas ielas 

nosaukuma maiņu, Alūksnes novada pašvaldībā no 15.07.2022. līdz 29.07.2022. 

tika organizēta iedzīvotāju aptauja (turpmāk – Aptauja). 

5. Saskaņā ar Aptaujas rezultātiem 68% respondentu uzskata, ka Pleskavas ielai 

jāmaina nosaukums, un attiecībā uz Valsts valodas centra ieteiktajiem jaunajiem 

ielas nosaukuma variantiem – 47,7% respondentu atbalsta jauno nosaukumu 

Kolberģa iela, par variantu Jaunalūksnes iela balsoja 27,8% respondentu, bet 

jaunā nosaukuma variantu Mārkalnes iela atbalsta 24,5% respondentu. 

6. Saskaņā ar Nekustamā īpašuma Valsts kadastra informācijas sistēmas datiem 

nekustamais īpašums “Pleskavas iela”, Alūksnē, Alūksnes novadā, kadastra 

Nr. 3601 038 1507, sastāv no divām zemes vienībām, ar kadastra apzīmējumiem 

3601 038 1507 un 3601 040 1289.  

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 20. punktu, 

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 11. panta trešo daļu, Ministru kabineta 

2021. gada 29. jūnija noteikumu Nr. 455 “Adresācijas noteikumi” 2.7., 2.9. un 

2.10. apakšpunktu, 8., 9. un 15. punktu, Ministru kabineta 2012. gada 10. janvāra noteikumu 

Nr. 50 “Vietvārdu informācijas noteikumi” 16.1 punktu, 24.1. apakšpunktu un 30. punktu, 



ņemot vērā Valsts valodas centra 29.06.2022. atzinumu Nr. 1-16.1/435, 

1. Mainīt Pleskavas ielai Alūksnē, Alūksnes novadā, nosaukumu no – Pleskavas iela 

(adresācijas objekta kods 100338805), uz jaunu ielas nosaukumu – Kolberģa iela. 

2. Mainīt zemes vienībai, ar kadastra apzīmējumu 3601 038 1503, un būvei uz tās, ar 

kadastra apzīmējumu 3601 038 1503 001, adresi Pleskavas iela 2, Alūksne, 

Alūksnes novads, LV-4301 (adresācijas objekta kods 101624306) uz jaunu adresi 

Kolberģa iela 2, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301. 

3. Mainīt zemes vienībai, ar kadastra apzīmējumu 3601 038 1501, adresi Pleskavas 

iela 2A, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301 (adresācijas objekta kods 101624314) 

uz jaunu adresi Kolberģa iela 8, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301. 

4. Mainīt zemes vienībai, ar kadastra apzīmējumu 3601 040 6509, un būvei uz tās, ar 

kadastra apzīmējumu 3601 040 6509 001, adresi Pleskavas iela 3, Alūksne, 

Alūksnes novads, LV-4301 (adresācijas objekta kods 106199984) uz jaunu adresi 

Kolberģa iela 3, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301. 

5. Mainīt zemes vienībai, ar kadastra apzīmējumu 3601 040 0022, adresi Pleskavas 

iela 3A, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301 (adresācijas objekta kods 101624322) 

uz jaunu adresi Kolberģa iela 3A, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301. 

6. Mainīt zemes vienībai, ar kadastra apzīmējumu 3601 040 1275, un būvēm uz tās, ar 

kadastra apzīmējumiem 3601 040 1275 001, 3601 040 1275 002 un 3601 040 1275 

004, adresi Pleskavas iela 5, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301 (adresācijas 

objekta kods 104208515) uz jaunu adresi Kolberģa iela 5, Alūksne, Alūksnes 

novads, LV-4301. 

7. Mainīt zemes vienībai, ar kadastra apzīmējumu 3601 040 1286, un būvei uz tās, ar 

kadastra apzīmējumu 3601 040 1286 001, adresi Pleskavas iela 5A, Alūksne, 

Alūksnes novads, LV-4301 (adresācijas objekta kods 101624330) uz jaunu adresi 

Kolberģa iela 5A, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301. 

8. Mainīt zemes vienībai, ar kadastra apzīmējumu 3601 038 1502, un būvēm uz tās, ar 

kadastra apzīmējumiem 3601 038 1502 001, 3601 038 1502 002, 3601 038 1502 

003 un 3601 038 1502 004, adresi Pleskavas iela 6, Alūksne, Alūksnes novads, LV-

4301 (adresācijas objekta kods 104208523) uz jaunu adresi Kolberģa iela 6, 

Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301. 

9. Mainīt zemes vienībai, ar kadastra apzīmējumu 3601 038 1508, un būvei uz tās, ar 

kadastra apzīmējumu 3601 038 1508 001, adresi Pleskavas iela 6A, Alūksne, 

Alūksnes novads, LV-4301 (adresācijas objekta kods 104208548) uz jaunu adresi 

Kolberģa iela 6A, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301. 

10. Mainīt zemes vienībai, ar kadastra apzīmējumu 3601 040 1293, un būvei uz tās, ar 

kadastra apzīmējumu 3601 040 1293 001, adresi Pleskavas iela 7, Alūksne, 

Alūksnes novads, LV-4301 (adresācijas objekta kods 104208531) uz jaunu adresi 

Kolberģa iela 7, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301. 

11. Mainīt zemes vienībai, ar kadastra apzīmējumu 3601 038 1505, un būvēm uz tās, ar 

kadastra apzīmējumiem 3601 038 1505 001, 3601 038 1505 002, 3601 038 1505 

003, 3601 038 1505 004, 3601 038 1505 005 un 3601 038 1505 006, adresi 

Pleskavas iela 10, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301 (adresācijas objekta kods 

102338564) uz jaunu adresi Kolberģa iela 10, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301, 

un: 

11.1.mainīt telpu grupai, ar kadastra apzīmējumu 3601 038 1505 001 001, adresi 

Pleskavas iela 10-1, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301 (adresācijas objekta 

kods 115862800) uz jaunu adresi Kolberģa iela 10-1, Alūksne, Alūksnes 

novads, LV-4301; 

11.2.mainīt telpu grupai, ar kadastra apzīmējumu 3601 038 1505 001 002, adresi 

Pleskavas iela 10-2, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301 (adresācijas objekta 

kods 115495930) uz jaunu adresi Kolberģa iela 10-2, Alūksne, Alūksnes 

novads, LV-4301; 



11.3.mainīt telpu grupai, ar kadastra apzīmējumu 3601 038 1505 001 003, adresi 

Pleskavas iela 10-3, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301 (adresācijas objekta 

kods 115321577) uz jaunu adresi Kolberģa iela 10-3, Alūksne, Alūksnes 

novads, LV-4301; 

11.4.mainīt telpu grupai, ar kadastra apzīmējumu 3601 038 1505 001 004, adresi 

Pleskavas iela 10-4, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301 (adresācijas objekta 

kods 115317745) uz jaunu adresi Kolberģa iela 10-4, Alūksne, Alūksnes 

novads, LV-4301; 

11.5.mainīt telpu grupai, ar kadastra apzīmējumu 3601 038 1505 001 005, adresi 

Pleskavas iela 10-5, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301 (adresācijas objekta 

kods 115321448) uz jaunu adresi Kolberģa iela 10-5, Alūksne, Alūksnes 

novads, LV-4301; 

11.6.mainīt telpu grupai, ar kadastra apzīmējumu 3601 038 1505 001 006, adresi 

Pleskavas iela 10-6, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301 (adresācijas objekta 

kods 115326408) uz jaunu adresi Kolberģa iela 10-6, Alūksne, Alūksnes 

novads, LV-4301. 

12. Mainīt zemes vienībai, ar kadastra apzīmējumu 3601 040 1276, un būvēm uz tās, 

kadastra apzīmējumiem 3601 040 1276 001 un 3601 040 1276 003, adresi Pleskavas 

iela 15, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301 (adresācijas objekta kods 106215585) 

uz jaunu adresi Kolberģa iela 15, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301. 

13. Mainīt būvei, ar kadastra apzīmējumu 3601 040 1276 002, adresi Pleskavas iela 

15B, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301 (adresācijas objekta kods 105593812) uz 

jaunu adresi Kolberģa iela 15B, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301. 

14. Piešķirt zemes vienībai, ar kadastra apzīmējumu 3601 037 5819, adresi Kolberģa 

iela 1, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301. 

15. Piešķirt zemes vienībai, ar kadastra apzīmējumu 3601 038 1504, adresi Kolberģa 

iela 4, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301. 

16. Piešķirt zemes vienībai, ar kadastra apzīmējumu 3601 040 1263, adresi Kolberģa 

iela 9, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301. 

17. Piešķirt zemes vienībai, ar kadastra apzīmējumu 3601 039 4511, adresi Kolberģa 

iela 12, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301. 

18. Piešķirt zemes vienībai, ar kadastra apzīmējumu 3601 040 6520, adresi Kolberģa 

iela 13, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301. 

19. Piešķirt zemes vienībai, ar kadastra apzīmējumu 3601 040 6508, adresi Kolberģa 

iela 17, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301. 

20. Uzdot pašvaldības aģentūrai “SPODRA” organizēt ielas nosaukuma plākšņu un ēku 

numura zīmju nomaiņu saistībā ar ielas nosaukuma maiņu, kā arī segt ar nomaiņu 

saistītos izdevumus. 

21. Publicēt domes lēmumu oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. 

22. Publicēt domes lēmumu Alūksnes novada pašvaldības interneta vietnē 

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

 

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

Valmierā, Valmieras novadā, LV-4201, viena mēneša laikā no tā publicēšanas oficiālajā 

izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. 

 

Domes priekšsēdētājs        Dz.ADLERS 

  

http://www.aluksne.lv/
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LĒMUMS Nr.331 

 

Par grozījumiem bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujā Nr. 2/2012 

atradnē “Lejupe”, Mālupes pagastā, Alūksnes novadā 

 

Alūksnes novada pašvaldībā 22.08.2022. saņemts un ar Nr.ANP/1-35/22/3047 reģistrēts 

akciju sabiedrības “LATVIJAS VALSTS MEŽI”, reģistrācijas Nr. 40003466281 (turpmāk – 

Iesniedzējs), 22.08.2022.iesniegums Nr.4.1-2_06ck_250_22_234 par bieži sastopamo derīgo 

izrakteņu ieguves atļaujas derīguma termiņa pagarināšanu. Izskatot iesniegumu un tā 

pielikumus, kā arī izvērtējot Alūksnes novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju, konstatēts: 

- smilts atradne “Lejupe” atrodas nekustamā īpašuma “Valsts mežs 36740050129”, 

kadastra Nr. 3674 005 0129, Mālupes pagastā, Alūksnes novadā, sastāvā esošajā 

zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 3674 005 0129; 

- bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauja Nr.2/2012 smilts ieguvei smilts 

atradnē “Lejupe” izsniegta 2012.gada 20.decembrī ar Alūksnes novada pašvaldības 

domes 2012.gada 20.decembra lēmumu Nr.426 “Par bieži sastopamo derīgo 

izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu” (sēdes protokols Nr.21, 11.p.), (turpmāk – 

Atļauja), un Atļauja derīga līdz 2022.gada 5.septembrim; 

- Iesniedzējs lūdz pagarināt Atļaujas derīguma termiņu līdz 2037.gada 5.septembrim;  

- Valsts Vides dienests 2022.gada 12.augustā ir pieņēmis lēmumu Nr. AP22VL0227 

par grozījumiem derīgo izrakteņu atradnes pasē, kurā nolemts pagarināt smilts 

atradnes “Lejupe” pases derīguma termiņu līdz 2037. gada 5.septembrim; 

- Valsts Vides dienests 2022.gada 12.augustā ir pieņēmis lēmumu Nr. AP22VL0228 

par grozījumiem derīgo izrakteņu ieguves limitā, kurā nolemts pagarināt smilts 

atradnes “Lejupe” limita derīguma termiņu līdz 2037. gada 5.septembrim. 

 

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

“Par zemes dzīlēm” 4. panta piektās daļas 1. punktu, 9. panta pirmās daļas 5. punktu, Ministru 

kabineta 2011. gada 6. septembra noteikumu Nr. 696 “Zemes dzīļu izmantošanas licenču un 

bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība, kā arī publiskas personas 

zemes iznomāšanas kārtība zemes dzīļu izmantošanai” 33., 34. un 35.punktu, Ministru kabineta 

2006. gada 19. decembra noteikumu Nr. 1055 “Noteikumi par valsts nodevu par zemes dzīļu 

izmantošanas licenci, bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju un atradnes pasi” 4., 6. 

un 7.punktu, 

1. Pagarināt Alūksnes novada pašvaldības domes 2012.gada 20.decembrī izsniegtās 

bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas Nr.2/2012 smilts atradnei 

“Lejupe”, Mālupes pagastā, Alūksnes novadā (turpmāk – Atļauja), derīguma 

termiņu līdz 2037. gada 5. septembrim. 

2. Aizstāt Atļaujā vārdus un skaitļus “derīga līdz 2022.gada 5.septembrim” ar vārdiem 

un skaitļiem “derīga līdz 2037. gada 5. septembrim”. 



3. Aizstāt Atļaujas 3. pielikumu ar Valsts Vides dienesta 2022.gada 12.augusta 

lēmumu Nr. AP22VL0228. 

4. Lēmumu izsniegt pēc valsts nodevas 71,15 euro apmērā samaksas pašvaldības 

budžetā. 

 

Šis lēmums ir Atļaujas neatņemama sastāvdaļa. 

 

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

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

 

Domes priekšsēdētājs        Dz.ADLERS 



Lēmums satur ierobežotas pieejamības informāciju – personas kodu 
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LĒMUMS Nr.332 

 

Par atļauju Svetlanai PRENKAI-MIHAILOVAI savienot amatus 

 

Izskatot Malienas pagasta pārvaldes vadītājas Svetlanas PRENKAS-MIHAILOVAS 

18.08.2022. iesniegumu par amatu savienošanu ar Alūksnes novada pašvaldības domes 

vēlēšanu iecirkņa Nr.309 komisijas sekretāra amatu, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 

18.08.2022. ar Nr. ANP/1-42/22/2999, 

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

pagasta pārvaldes vadītāja, nomas tiesību izsoļu un iepirkumu komisijas Malienas, Mālupes un 

Liepnas pagastu pārvaldēs locekļa un Alūksnes novada pašvaldības domes vēlēšanu iecirkņa 

Nr.309 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. 

 

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 25. augustā             sēdes protokols Nr. 20, 27. p. 

 

LĒMUMS Nr.333 

 

Par atļauju Ivetai DRIŅINAI savienot amatus 

 

Izskatot Mārkalnes pagasta pārvaldes vadītājas Ivetas DRIŅINAS 16.08.2022. 

iesniegumu par amatu savienošanu ar Alūksnes novada pašvaldības domes vēlēšanu iecirkņa 

Nr. 311 komisijas sekretāra amatu, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 16.08.2022. ar 

Nr. ANP/1-42/22/2978, 

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

vadītāja, nomas tiesību izsoļu un iepirkumu komisijas Jaunalūksnes, Mārkalnes un Pededzes 

pagastu pārvaldēs priekšsēdētāja vietnieka un Alūksnes novada pašvaldības domes vēlēšanu 

iecirkņa Nr. 311 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. 

 

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 25. augustā             sēdes protokols Nr. 20, 28. p. 

 

LĒMUMS Nr.334 

 

Par atļauju Everitai BALANDEI savienot amatus 

 

Izskatot Alūksnes novada pašvaldības Licencēšanas komisijas locekles Everitas 

BALANDES 18.08.2022. iesniegumu par amatu savienošanu ar Alūksnes novada pašvaldības 

domes vēlēšanu iecirkņa Nr. 295 komisijas locekļa amatu, reģistrēts Alūksnes novada 

pašvaldībā 18.08.2022. ar Nr. ANP/1-47/22/3015, 

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 Everitai BALANDEI (personas kods [..]) savienot Alūksnes novada pašvaldības 

Licencēšanas komisijas locekļa, Alūksnes novada pašvaldības administrācijas Kancelejas 

domes sekretāra un Alūksnes novada pašvaldības domes vēlēšanu iecirkņa Nr. 295 komisijas 

locekļa amatus. 

 

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

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

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

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

pamatā šī lēmuma izdošanai un varētu nepieļaut turpmāku amatu savienošanu. 

Atbilstoši Likuma vispārīgajam regulējumam amatpersona pati ir atbildīga par interešu 

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

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

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

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

  

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

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

viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

Domes priekšsēdētājs        Dz.ADLERS  



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 25. augustā             sēdes protokols Nr. 20, 29. p. 

 

LĒMUMS Nr.335 

 

Par atļauju Sanitai BĒRZIŅAI savienot amatus 

 

Izskatot Alūksnes novada Kultūras centra direktores Sanitas BĒRZIŅAS 22.08.2022. 

iesniegumu par amatu savienošanu ar Alūksnes novada pašvaldības domes vēlēšanu iecirkņa 

Nr. 295 komisijas priekšsēdētāja amatu, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 22.08.2022. ar 

Nr. ANP/1-42/22/3036, 

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 Sanitai BĒRZIŅAI (personas kods [..]) savienot Alūksnes novada Kultūras centra 

direktora, Alūksnes novada pašvaldības Licencēšanas komisijas locekļa un Alūksnes novada 

pašvaldības domes vēlēšanu iecirkņa Nr.295 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 25. augustā             sēdes protokols Nr. 20, 30. p. 

 

LĒMUMS Nr.336 

 

Par atļauju Evitai BONDAREI savienot amatus 

 

Izskatot Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes Sociālās palīdzības nodaļas vadītājas 

Evitas BONDARES 23.08.2022. iesniegumu par amatu savienošanu ar Alūksnes novada 

pašvaldības domes vēlēšanu iecirkņa Nr. 296 komisijas sekretāra amatu, reģistrēts Alūksnes 

novada pašvaldībā 23.08.2022. ar Nr. ANP/1-42/22/3059, 

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 Evitai BONDAREI (personas kods [..]) savienot Alūksnes novada Sociālo lietu 

pārvaldes Sociālās palīdzības nodaļas vadītāja, Alūksnes novada pašvaldības Dzīvokļu 

komisijas priekšsēdētāja vietnieka un Alūksnes novada pašvaldības domes vēlēšanu iecirkņa 

Nr. 296 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. 

 

 

Domes priekšsēdētājs        Dz.ADLERS 



 
 

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 25. augustā             sēdes protokols Nr. 20, 31. p. 

 

LĒMUMS Nr.337 

 

  Par padomju un nacistisko režīmu slavinošu objektu demontāžu 

 

Ņemot vērā Alūksnes novada muzeja izvērtējuma aktu un Nacionālās kultūras 

mantojuma pārvaldes 11.08.2022. vēstuli Nr. 07-01/3586 “Par Alūksnes novada pašvaldībā 

demontējamo objektu sarakstu”, kas saņemta un reģistrēta Alūksnes novada pašvaldībā 

11.08.2022. ar Nr. ANP/1-2/22/2923,  

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: 

2.1. Alūksnes novada muzejam informēt Latvijas Okupācijas muzeju un 

Nacionālo kultūras mantojuma pārvaldi, veikt objekta fotofiksāciju un 

demontāžas dokumentēšanu. 

2.2. Atbildīgajai pagasta pārvaldei rakstveidā informēt  to zemes īpašnieku 

(tiesisko valdītāju), uz kuras objekts atrodas. 

 

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/2022/3008/337_objektu_demontaza.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 
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Alūksnē 

2022. gada 25. augustā             sēdes protokols Nr. 20, 32. p. 

 

LĒMUMS Nr.338 

 

Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem padomju un 

nacistisko režīmu slavinošu objektu demontāžai 

 

Izskatot Alūksnes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Īpašumu nodaļas 

23.08.2022. iesniegumu “Par finansējuma piešķiršanu”, kas reģistrēts Alūksnes novada 

pašvaldībā 23.08.2022. ar Nr. ANP/1-47/22/3048, 

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 8 210 EUR (astoņi tūkstoši divi simti desmit 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 
 


