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Alūksnē 

2022. gada 5. aprīlī       sēdes protokols Nr.8, 1.p. 
 

LĒMUMS Nr.105 
 

Par cirsmu paketes īpašumā “Valsts mežs 36560090095”, Jaunalūksnes pagastā, 
Alūksnes novadā atsavināšanu 

 
 Izskatot Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “Spodra” 28.03.2022. iesniegumu par 
cirsmu paketes atsavināšanu izsolē, kas 28.03.2022. saņemts Alūksnes novada pašvaldībā un 
reģistrēts ar Nr. ANP/1-42/22/1093, 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 - cirsmas īpašumā 
“Valsts mežs 36560090095”, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā, īpašuma kadastra 
Nr. 3656 009 0095 (turpmāk - cirsmas), atsavinot vienā izsoles paketē ar kopējo 
pārdodamo koku apjomu 941,53 m³: 
1.1. Cirsmu – Sanitāro izlases cirti īpašuma “Valsts mežs 36560090095”, Jaunalūksnes 

pagastā, Alūksnes novadā, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 3656 009 0095 
(platība 12,1 ha, 1. kvartāla nogabalos Nr.3, 5); 

1.2. Cirsmu – Sanitāro cirti īpašuma “Valsts mežs 36560090095”, Jaunalūksnes 
pagastā, Alūksnes novadā, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 3656 009 0095 
(platība 23,76 ha, 1. kvartāla nogabalos Nr. 9, 11, 12, 13, 16, 17, 21, 24, 30, 35); 

1.3. Cirsmu – Sanitāro izlases cirti īpašuma “Valsts mežs 36560090095”, Jaunalūksnes 
pagastā, Alūksnes novadā, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 3656 009 0095 
(platība 2,57 ha, 1. kvartāla nogabalā Nr. 26). 

2. Uzdot Alūksnes novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas komisijai organizēt 
atsavināmās kustamās mantas - cirsmu paketes - novērtēšanu, izstrādāt izsoles 
noteikumus un rīkot izsoli. 

 
Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 
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LĒMUMS Nr.106 
 

Par Alūksnes novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu 
institucionālo sistēmu 

 
Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10. panta desmito daļu, 27. pantu, 

Izglītības likuma 23. panta otro daļu, likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 
8. punktu,  
 
1. Reorganizēt Alūksnes novada pašvaldības iestādi Strautiņu pamatskola (izglītības iestādes 

reģistrācijas Nr. 4412900906) par Strautiņu sākumskolu ar pirmsskolas un pamatizglītības 
1.-3. klašu  izglītības programmu realizēšanas vietu “Zemenīte”, Strautiņi, Alsviķu pagasts, 
Alūksnes novads.  

2. Noteikt, ka Alūksnes novada pašvaldības iestāde Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija 
(izglītības iestādes reģistrācijas Nr. 4419900900) īsteno vidējās izglītības 10.-12. klašu  
izglītības programmas ar realizēšanas vietu Glika ielā 10 (ēkā ar kadastra apzīmējumu 
36010122210003), Alūksnē, Alūksnes novadā. 

3. Reorganizēt apvienojot Alūksnes novada pašvaldības iestādes: 
3.1. Alūksnes novada vidusskola (izglītības iestādes reģistrācijas Nr. 4413902870); 
3.2. Alūksnes pilsētas sākumskola (izglītības iestādes reģistrācijas Nr. 4411900920), 
un kā 3.1.-3.2. apakšpunktos noteikto  iestāžu tiesību un saistību pārņēmēju izveidojot jaunu 
Alūksnes novada pašvaldības iestādi Alūksnes vidusskola ar šādām pirmsskolas, 
pamatizglītības un vidējās izglītības programmu  īstenošanas vietām Alūksnes novadā: 
Kanaviņu ielā 14, Alūksnē, Alūksnes novadā, Lielā Ezera ielā  26, Alūksnē, Alūksnes 
novadā, Glika ielā 10 (ēkā ar kadastra apzīmējumu 36010122210001), Alūksnē, Alūksnes 
novadā. 

4. Likvidēt, pievienojot Alūksnes vidusskolai, Alūksnes novada pašvaldības iestādes: 
4.1. Bejas pamatskola (izglītības iestādes reģistrācijas Nr. 4412900909); 
4.2. Malienas pamatskola (izglītības iestādes reģistrācijas Nr. 4412900908); 
4.3. Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskola (izglītības iestādes reģistrācijas 

Nr. 4412902908). 
5. Likvidēt Alūksnes novada pašvaldības iestādi Pededzes pamatskola (izglītības iestādes 

reģistrācijas Nr. 4412900912). 
6. Lēmuma 1.-5. punkta izpildi uzsākt pēc saskaņošanas ar Izglītības un zinātnes ministriju un 

pabeigt līdz 2022. gada 30. augustam attiecībā uz Pededzes pamatskolu un līdz 2023. gada 
30. augustam attiecībā uz pārējām izglītības iestādēm. 



7. Noteikt par lēmuma izpildi atbildīgu Alūksnes novada pašvaldības iestādi Izglītības pārvalde 
(vadītāja Gunta KUPČA). 

8. Noteikt par lēmuma izpildes kontroli atbildīgu pašvaldības izpilddirektoru (Ingus 
BERKULIS). 

9. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu. 
 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 
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LĒMUMS Nr.107 
 

Par Alūksnes novada pašvaldības domes saistošo noteikumu Nr.7/2022 “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.7/2022 “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/2022/3103/107_Saistosie_noteikumu_skolenu_parvadajumi.docx
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/3103/107_Saistosie_noteikumu_skolenu_parvadajumi.docx
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/3103/107_Saistosie_noteikumu_skolenu_parvadajumi.docx
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/3103/107_Saistosie_noteikumu_skolenu_parvadajumi.docx
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LĒMUMS Nr.108 
 

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

 
Alūksnes novada pašvaldībā 2022. gada 16. martā saņemts un reģistrēts ar Nr. ANP/1-

24/22/256 iesniegums no divām personām (turpmāk – Ierosinātāji), ar lūgumu uzsākt 
lokālplānojuma izstrādi: 

- nekustamā īpašuma Peldu iela 5A (kadastra numurs 3601 001 0408), Alūksnē, 
Alūksnes novadā, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 3601 001 0408, 

- nekustamā īpašuma Ošu iela 3 (kadastra numurs 3601 001 0422), Alūksnē, 
Alūksnes novadā, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 3601 001 0422,  

ar mērķi grozīt teritorijas plānojumu, nodrošinot priekšnoteikumus teritoriju ilgtspējīgai un 
ekonomiski pamatotai izmantošanai. 

 
Izskatot saņemto iesniegumu un izvērtējot spēkā esošos Alūksnes novada attīstības 

plānošanas dokumentus un normatīvos aktus, konstatēts: 
Saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības domes 2015. gada 27. augusta saistošajiem 

noteikumiem Nr. 14/2015 “Alūksnes novada teritorijas plānojums 2015.-2027. gadam, 
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” (turpmāk – Teritorijas 
plānojums): 

- zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 3601 001 0408 atrodas Dabas un 
apstādījumu (DA) un Savrupmāju apbūves teritorijas (DzS) funkcionālajās zonās, 

- zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 3601 001 0422 atrodas Mazstāvu dzīvojamās 
apbūves teritorijas (DzM) funkcionālajā zonā. 

Lokālplānojuma izstrādes priekšlikums paredz noteikt atbilstošus funkcionālos 
zonējumus, pamatojot zonējuma grozījumus un detalizējot galvenās izmantošanas un 
papildizmantošanas veidus un apbūves noteikumus, ar mērķi – attīstīt daudzveidīgu dzīvojamo 
apbūvi un ar to saistīto publisko funkciju attīstību, kompleksas infrastruktūras un publiskās 
ārtelpas izveidi. 

Lokālplānojums, kā Teritorijas plānojuma grozījumu ierosinājuma priekšlikums, atbilst 
Alūksnes  novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijai, sekmējot attīstības vīzijas un stratēģisko 
mērķu sasniegšanu kvalitatīvas dzīves telpas attīstībai iedzīvotājiem un perspektīvo apbūves 
teritoriju paplašināšanai mājokļu funkcijai, inženiertehniskai apgādei un publiskās 
infrastruktūras  attīstībai. 

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

pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 133.punktu pašvaldība var noteikt 



lielāku lokālplānojuma teritoriju, nekā norādīts Ierosinātāju iesniegumā, un nodrošināt 
līdzfinansējumu. Lai sekmētu pašvaldības teritorijas ilgtspējīgu un līdzsvarotu izmantošanu un 
attīstību, publiskās infrastruktūras attīstību apkārtnes kontekstā, tostarp  priekšnoteikumus 
ģimeniskai videi pietuvinātās ilgstošas aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai pensijas vecuma 
personām, sociālās uzņēmējdarbības u.tml. projektu īstenošanai Eiropas Savienības 
atveseļošanās un noturības mehānisma plāna ieviešanas ietvaros, nosakāma lielāka 
lokālplānojuma teritorija, tai pievienojot pašvaldības īpašumā esošas zemes vienības, kas 
robežojas ar Ierosinātāju īpašumiem: 

- nekustamā īpašuma Ošu iela 5 (kadastra numurs 3601 001 0428), Alūksne, 
Alūksnes novads, zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 3601 001 0428 un 
3601 001 0446, 

- nekustamā īpašuma Ošu iela 3A (kadastra numurs 3601 001 0410), Alūksne, 
Alūksnes novads, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 3601 001 0002, 

- nekustamā īpašuma Ošu iela 3B (kadastra numurs 3601 001 0003), Alūksne, 
Alūksnes novads, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 3601 001 0001. 

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

ceturto daļu un 24. panta otro daļu, Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu 
Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 75., 76., 78., 
132.,  133. un 134.punktu, kā arī saskaņā ar Teritorijas plānojumu, 

 
1. Uzsākt lokālplānojuma izstrādi nekustamajos īpašumos:  

1.1. Peldu iela 5A (kadastra numurs 3601 001 0408), Alūksne, Alūksnes novads, 
zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 3601 001 0408, 

1.2. Ošu iela 3 (kadastra numurs 3601 001 0422), Alūksne, Alūksnes novads, zemes 
vienībā ar kadastra apzīmējumu 3601 001 0422, 

1.3. Ošu iela 5 (kadastra numurs 3601 001 0428), Alūksne, Alūksnes novads, zemes 
vienībās ar kadastra apzīmējumiem 3601 001 0446 un 3601 001 0428, 

1.4. Ošu iela 3A (kadastra numurs 3601 0410), Alūksne, Alūksnes novads, zemes 
vienībā ar kadastra apzīmējumu 3601 001 0002, 

1.5. Ošu iela 3B (kadastra numurs 3601 001 0003), Alūksne, Alūksnes novads, 
zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 3601 001 0001. 

2. Par lokālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt Alūksnes novada pašvaldības 
Centrālās administrācijas Īpašumu nodaļas vadītāju Rimmu MELLENBERGU. 

3. Apstiprināt darba uzdevumu lokālplānojuma izstrādei un noteikt lokālplānojuma 
teritorijas robežu atbilstoši darba uzdevumā noteiktajam (1. pielikums). 

4. Slēgt četrpusējo līgumu ar Ierosinātājiem, pašvaldību un lokālpānojuma izstrādātāju 
par lokālplānojuma izstrādi un finansēšanu (2. pielikums). 

5. Paziņojumu par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu publicēt pašvaldības tīmekļa 
vietnē www.aluksne.lv un pašvaldības informatīvajā izdevumā “Alūksnes Novada 
Vēstis”. 

6. Lēmumu par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu ievietot Teritorijas attīstības 
plānošanas informācijas sistēmā  un divu nedēļu laikā nosūtīt darba uzdevumā 
minētajām institūcijām. 
 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 
  

https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/3103/108_Lokalplanojums_O%C5%A1u_iela.docx
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/3103/108_Lokalplanojums_O%C5%A1u_iela.docx
http://www.aluksne.lv/
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LĒMUMS Nr.109 
 

Par saistošo noteikumu Nr. 8/2022 “Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības domes 
2015.gada 27.augusta saistošajos noteikumos Nr.14/2015 “Alūksnes novada teritorijas 

plānojums 2015.-2027.gadam, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un 
grafiskā daļa”” izdošanu 

 
Ar 2020. gada 29. oktobra Alūksnes novada pašvaldības domes lēmumu Nr. 270 “Par 

Alūksnes novada Teritorijas plānojuma 2015.-2027. gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu un 
darba uzdevuma apstiprināšanu” (sēdes protokols Nr.16, 11.p.) tika uzsākta Teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumu grozījumu izstrāde. 

Alūksnes novada pašvaldības dome 2021. gada 23. decembrī pieņēma lēmumu Nr. 368 
“Par Alūksnes novada Teritorijas plānojuma grozījumu pilnveidotās (2.0) redakcijas nodošanu 
publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai” (sēdes protokols Nr. 20, 9.p.). 

Teritorijas plānojuma 2.0 redakcijas publiskā apspriešana notika no 2022. gada 
10. janvāra līdz 31. janvārim. Atzinumus par pilnveidoto 2.0 redakciju sniedza 11 institūcijas, 
no tiem 1 tika sniegts pēc publiskās apspriešanas termiņa beigām. Izvērtējot saņemtos 
institūciju atzinumus un ierosinājumus, tika veikti redakcionāli labojumi un Alūksnes novada 
teritorijas plānojuma 2.1 redakcija tiek virzīta apstiprināšanai. 

Saskaņā ar minēto un pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 25. pantu, 
Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību 
teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 88.1., 91. punktu: 

1. Apstiprināt Alūksnes novada teritorijas plānojuma 2015.-2027.gadam grozījumus. 
2. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 8/2022 “Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības 

domes 2015.gada 27.augusta saistošajos noteikumos Nr. 14/1015 “Alūksnes novada 
teritorijas plānojums 2015.-2027.gadam, Teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumi un grafiskā daļa”. 

3. Publicēt paziņojumu par lēmuma un pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 8/2022 
“Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības domes 2015.gada 27.augusta saistošajos 
noteikumos Nr.14/2015 “Alūksnes novada teritorijas plānojums 2015.-2027.gadam, 
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” apstiprināšanu 
pašvaldības informatīvajā izdevumā ”Alūksnes Novada Vēstis” un pašvaldības tīmekļa 
vietnē www.aluksne.lv.  

4. Apstiprinātos saistošos noteikumus divu nedēļu laikā nosūtīt izsludināšanai oficiālajā 
izdevumā “Latvijas Vēstnesis” un pēc to spēkā stāšanās ievietot pašvaldības tīmekļa 
vietnē www.aluksne.lv. 

 
 

https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/3103/109_Saistosie_noteikumi_teritorijas_planojums.docx
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/3103/109_Saistosie_noteikumi_teritorijas_planojums.docx
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/3103/109_Saistosie_noteikumi_teritorijas_planojums.docx
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/3103/109_Saistosie_noteikumi_teritorijas_planojums.docx


Pielikumā: 
Ziņojums par teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes procesu. 

 
Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 
  

https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/3103/109__zinojums_apkopojums.pdf
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LĒMUMS Nr.110 
 

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

 
Izskatot Satiksmes ministrijas 22.12.2021. vēstuli Nr.04.1-02/5047 “Par valsts vietējo 

autoceļu pārņemšanu”, kas saņemta un reģistrēta Alūksnes novada pašvaldībā 22.12.2021. ar 
Nr. ANP/1-2/21/4367,   

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,  

 
Piekrist pārņemt bez atlīdzības Alūksnes novada pašvaldības īpašumā šādus valsts 

vietējos autoceļus un to posmus: 
1. V374 Mežslokas – Čonkas – Dūre posmā no 0-8,211 km (8,211 km);  
2. V375 Čonkas – Ilzenes muiža posmā no 0-2,00 km (2,000 km);  
3. V385 Kaktiņi – Sauleskalns posmā no 0-7,270 km (7,270km); 
4. V393 Kauļi – Papardes stacija posmā no 0-3,375 km (3,375 km); 
5. V394 Pededze – Kalnapededze posmā no 0-6,693 km (6,693 km); 
6. V395 Jaunanna – Anna posmā no 0,930-7,538 km (6,608 km); 
7. V398 Ķūderi – Jaunanna posmā no 5,590-11,215 km (5,625 km)  

un ar tiem saistītās ceļa zemes nodalījuma joslas. 
 
Domes priekšsēdētājs        Dz.ADLERS 
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LĒMUMS Nr.111 
 

Par valsts budžeta finansējuma sadali Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēm 
mācību literatūras un/vai mācību līdzekļu iegādei 

 
 Pamatojoties uz likuma “Par valsts budžetu 2022. gadam” 2. punktu un 4. pielikumu, 
Ministru kabineta 2021. gada 11. marta noteikumu Nr. 155 “Kārtība, kādā valsts un pašvaldības 
finansē mācību līdzekļu iegādi izglītības iestādēm” 4., 5. punktu un 12.2. apakšpunktu, 
Izglītības un zinātnes ministrijas 28.03.2022. rīkojumu Nr. 1-2e/22/112 “Par valsts budžeta 
finansējuma piešķiršanu mācību līdzekļu iegādei pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēm 
2022. gadā”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 30.03.2022. ar Nr. ANP/1-2/22/1135, 
 

1. Valsts budžeta finansējumu mācību literatūras un/vai mācību līdzekļu iegādei 
2022. gadam sadalīt proporcionāli skolēnu skaitam pašvaldības izglītības iestādēs uz 
2021. gada 1. septembri. 

 
2. Apstiprināt valsts budžeta finansējuma sadali Alūksnes novada pašvaldības izglītības 

iestādēm, kas īsteno licencētas pirmsskolas izglītības programmas, vispārējās 
pamatizglītības programmas un vispārējās vidējās izglītības programmas, saskaņā ar 
pielikumu. 

 
3. Alūksnes novada pašvaldības Finanšu nodaļai nodrošināt iepriekšminēto līdzekļu 

pārkārtošanu Alūksnes novada pašvaldības budžetā 2022. gadam. 
 
Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 
 

https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/3103/111_macibu_lidzeklu_sadale.docx
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