
ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME 

Reģistrācijas numurs 90000018622 

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

www.aluksne.lv 

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

Alūksnē 

2022. gada 27.oktobrī          sēdes protokols Nr. 24, 2. p. 

LĒMUMS Nr.379 

Par kustamās mantas atsavināšanu 

Izskatot Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “SPODRA” 12.10.2022. iesniegumu 

Nr. SPO/1-5/22/145 par kustamās mantas atsavināšanu, kas saņemts un reģistrēts pašvaldībā 

12.10.2022. ar Nr. ANP/1-42/21/3705, 

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

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

pašvaldības domes 2013. gada 25. jūlija saistošo noteikumu Nr. 18/2013 “Alūksnes novada

pašvaldības nolikums” 155. punktu,

1. Atļaut atsavināt Alūksnes novada pašvaldības kustamo mantu – dedzināmo malku -

23,69 m³ apjomā, kas atrodas ielas nodalījuma joslā Ezermalas ielā 51, Alūksnē,

Alūksnes novadā.

2. Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē.

3. Uzdot Alūksnes novada pašvaldības aģentūrai “SPODRA” veikt mantas novērtēšanu,

noteikt nosacīto cenu un organizēt tās izsoli.

Domes priekšsēdētājs Dz.ADLERS 
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Alūksnē 

2022. gada 27.oktobrī               sēdes protokols Nr. 24, 3. p. 

 

LĒMUMS Nr.380 

 

Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Lejas Ploskums”, Jaunalūksnes 

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 17.01.2022. lēmumu (protokols Nr.1, 1. p.), 

 

1. Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu “Lejas 

Ploskums”, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā, īpašuma kadastra Nr. 3656 002 

0025, kas sastāv no zemesgabala 4,38 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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2022. gada 27.oktobrī               sēdes protokols Nr. 24, 4. p. 

 

LĒMUMS Nr.381 

 

Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Kungu māja”, Mālupē, Mālupes 

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 12.05.2022. lēmumu (protokols Nr. 5, 2. p.), 

 

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

Mālupē, Mālupes pagastā, Alūksnes novadā, īpašuma kadastra Nr. 3674 002 0246, kas 

sastāv no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un zemesgabala 7325 m² 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.382 

 

Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Dzeņu iela 5, Alūksnē, Alūksnes 

novadā atsavināšanu 

 

 Izskatot bijušā zemes lietotāja pilnvarotās personas 26.09.2022. iesniegumu par zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 3601 039 6282, Dzeņu iela 5, Alūksnē, Alūksnes novadā 

atsavināšanu, kas 26.09.2022. saņemts Alūksnes novada pašvaldībā un reģistrēts ar Nr. ANP/1-

24/22/957, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta ceturtās 

daļas 8. punktu, 5. panta pirmo daļu, 8. panta otro daļu, 

 

1. Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības īpašumu – neapbūvētu zemes vienību 

ar kadastra apzīmējumu 3601 039 6282, Dzeņu ielā 5, Alūksnē, Alūksnes novadā, 

662 m² platībā, pārdodot par brīvu cenu bijušajam zemes lietotājam. 

2. Uzdot nosacītās cenas noteikšanu un atsavināšanu veikt Īpašumu atsavināšanas 

komisijai. 

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 
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LĒMUMS Nr.383 

 

Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Vālodzes iela 3, Alūksnē, 

Alūksnes novadā atsavināšanu  

 

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

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

un ņemot vērā Tautsaimniecības komitejas 17.10.2022. lēmumu (protokols Nr.11, 1. p.), 

 

1. Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu Vālodzes iela 3, 

Alūksnē, Alūksnes novadā, īpašuma kadastra Nr. 3601 039 6265, kas sastāv no 

zemesgabala 645 m² 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.384 

 

Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Briežu iela 10, Alūksnē, Alūksnes 

novadā atsavināšanu  

 

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

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

un ņemot vērā Tautsaimniecības komitejas 17.10.2022. lēmumu (protokols Nr.11, 1. p.), 

 

1. Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu Briežu iela 10, 

Alūksnē, Alūksnes novadā, īpašuma kadastra Nr. 3601 039 6024, kas sastāv no 

zemesgabala 690 m² 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 satur ierobežotas pieejamības informāciju (vārds, uzvārds, 

personas kods, adrese, kadastra apzīmējums) 
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LĒMUMS Nr.385 

 

 Par dzīvojamās mājas [..], Alūksnes novadā dzīvokļa īpašumam Nr. [..] piederošo 

zemesgabala kopīpašuma domājamo daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības 

 

Pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 

75. panta ceturto daļu, 26.05.1994. vienošanos starp paju sabiedrību “Liepna” un [..] par 

dzīvokļa Nr.[..], Alūksnes novadā pirkšanu un  

ņemot vērā [..] 10.10.2022. iesniegumu, kas 10.10.2022. saņemts Alūksnes novada 

pašvaldībā un reģistrēts ar Nr. ANP/1-24/21/1012 par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības,  

 

1. Nodot īpašumā bez atlīdzības [..], personas kods [..], zemesgabala [..], Alūksnes novadā, 

īpašuma kadastra Nr. [..], pie dzīvokļa īpašuma Nr.[..] piederošās kopīpašuma 

584/11706 domājamās daļas. 

 

2. Vienošanās par zemes kopīpašuma 584/11706 domājamo daļu nodošanu bez atlīdzības 

[..] īpašumā noslēdzama viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas. 

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 
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Lēmums satur ierobežotas pieejamības informāciju 
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LĒMUMS Nr.386 

 

Par īpašuma tiesību atjaunošanu uz zemi Kastaņu ielā 11, 

Alūksnē, Alūksnes novadā 

 

Izskatot [..], deklarētā dzīvesvieta [..], pilnvarotās personas [..] (zvērināta notāra Daces 

ELKSNES 06.09.2021. notariālais akts Ģenerālpilnvara, iereģistrēta aktu un apliecinājumu 

reģistrā ar Nr.2231), [..], deklarētā dzīvesvieta [..], deklarētā dzīvesvieta [..], pilnvarotās 

personas [..] (zvērināta notāra Daces ELKSNES 09.08.2021. notariālais akts Ģenerālpilnvara, 

iereģistrēta aktu un apliecinājumu reģistrā ar Nr.1908) un [..], deklarētā dzīvesvieta [..], 

2022. gada 29. septembra iesniegumu, kas saņemts Alūksnes novada pašvaldībā 2022. gada 

29. septembrī un reģistrēts ar Nr. ANP/1-24/22/973, un [..] un [..] 1991. gada 21. oktobra 

iesniegumus par īpašuma tiesību atjaunošanu uz “Kalnu” māju zemi, un iepazīstoties ar lietas 

materiāliem, konstatēts: 

 Saskaņā ar Latvijas Valsts Vēstures arhīva 1992. gada 16. septembra izziņu Nr. 3-

11/1667 “Kalnu” īpašnieks līdz 1940. gada 21. jūlijam bijis [..]. Zemesgabala platība 74,80 

pūrvietas, Alūksnes pilsētas administratīvajā teritorijā atrodas 21,2150 ha. 

Uz augstāk minēto zemesgabalu īpašuma tiesību atjaunošanas pieprasījumus 

iesniegušas bijušā īpašnieka meitas [..] un [..]. [..]mirusi 2013. gada 4. martā. Ar 2013. gada 

17. oktobrī zvērināta notāra Mārītes RATENIECES izdoto mantojuma apliecību (par tiesībām 

uz mantojumu pēc likuma) reģistrēta aktu un apliecinājumu reģistrā ar Nr. 2981 [..], personas 

kods [..], apstiprināta mantojuma tiesībās uz ½ (vienu pusi) domājamo daļu, [..], personas kods 

[..] un [..], personas kods [..], apstiprināti mantojuma tiesībās līdzīgās daļās uz ½ (vienu pusi) 

domājamo daļu no visa [..] atstātā mantojuma, kā vienīgie I. šķiras mantinieki. 

Personu radniecība pierādīta ar lietā esošajiem civilstāvokļa aktu reģistrāciju 

apliecinošiem dokumentiem. 

Citi zemes pieprasījumi par īpašuma tiesību atjaunošanu vai kompensācijas saņemšanu 

par “Kalnu” zemi likumā noteiktā kārtībā nav saņemti. 

Par 102128 m2 zemes 2000. gada 1. martā [..] un [..] ir piešķirta kompensācija. 

Par 73704 m2 zemes īpašuma tiesības ir atjaunotas. 

Pamatojoties uz likuma “Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās” 5.panta trešo daļu - 

pēc pilsētu zemes komisiju darbības izbeigšanas lēmumus par zemes īpašuma tiesību 

atjaunošanu vai zemes nodošanu īpašumā par maksu pieņem attiecīgās pašvaldības dome. 

Likuma “Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 12. panta pirmās daļas 

ievaddaļa nosaka - bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem atjauno zemes īpašuma 

tiesības uz viņiem agrāk piederējušiem zemes gabaliem robežās, kādas noteiktas pašvaldību 

apstiprinātajos pilsētu vai atsevišķu zemes gabalu ierīcības projektos. 
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 Pamatojoties uz likuma “Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 12. panta 

pirmās daļas ievaddaļu un likuma “Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās” 5. panta trešo daļu, 

 

1. Atjaunot kopīpašuma tiesības [..], personas kods [..], uz ½ domājamo daļu, [..], personas 

kods [..], uz ¼ domājamo daļu, [..], personas kods [..], [..], personas kods [..], uz 1/8 

domājamo daļu katram no zemes 652 m2 kopplatībā Kastaņu ielā 11, Alūksnē, saskaņā 

ar zemes robežu plānu mērogā 1:500 (pielikums Nr.1) un situācijas plānu mērogā 1:500 

(pielikums Nr.2). Par 35666 m2 zemes lēmums tiks pieņemts atsevišķi. 

2. Noteikt zemes īpašuma apgrūtinājumus atbilstoši zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 3601 039 1666 apgrūtinājumu plānam, mērogā 1:500 (pielikums Nr.3). 

3. Zemes kopīpašuma tiesības stājas spēkā reizē ar kopīpašuma tiesību nostiprinājuma 

ierakstu Zemesgrāmatā. 

4. Lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanu ieinteresētām personām. 

5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā 

rajona tiesā. 

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 
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https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/3110/386_1.pielikums_Kastanu_iela_11_Aluksne.pdf
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/3110/386_2.pielikums_Kastanu_iela_11_Aluksne.pdf
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/3110/386_3.pielikums_Kastanu_iela_11_Aluksne.pdf
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LĒMUMS Nr.387 

 

Par īpašuma tiesību atjaunošanu uz zemi Kastaņu ielā 13, 

Alūksnē, Alūksnes novadā 

 

Izskatot [..], deklarētā dzīvesvieta [..], pilnvarotās personas [..] (zvērināta notāra Daces 

ELKSNES 06.09.2021. notariālais akts Ģenerālpilnvara, iereģistrēta aktu un apliecinājumu 

reģistrā ar Nr.2231), [..], deklarētā dzīvesvieta [..] deklarētā dzīvesvieta [..], pilnvarotās 

personas [..] (zvērināta notāra Daces ELKSNES 09.08.2021. notariālais akts Ģenerālpilnvara, 

iereģistrēta aktu un apliecinājumu reģistrā ar Nr.1908) un [..], deklarētā dzīvesvieta [..], 

2022. gada 29. septembra iesniegumu, kas saņemts Alūksnes novada pašvaldībā 2022. gada 

29. septembrī un reģistrēts ar Nr. ANP/1-24/22/973, un [..] un [..] 1991. gada 21. oktobra 

iesniegumus par īpašuma tiesību atjaunošanu uz “Kalnu” māju zemi, un iepazīstoties ar lietas 

materiāliem, konstatēts: 

Saskaņā ar Latvijas Valsts Vēstures arhīva 1992. gada 16. septembra izziņu Nr. 3-

11/1667 “Kalnu” īpašnieks līdz 1940. gada 21. jūlijam bijis [..]. Zemesgabala platība 74,80 

pūrvietas, Alūksnes pilsētas administratīvajā teritorijā atrodas 21,2150 ha. 

Uz augstāk minēto zemesgabalu īpašuma tiesību atjaunošanas pieprasījumus 

iesniegušas bijušā īpašnieka meitas [..] un [..]. [..] mirusi 2013. gada 4. martā. Ar 2013. gada 

17. oktobrī zvērināta notāra Mārītes RATENIECES izdoto mantojuma apliecību (par tiesībām 

uz mantojumu pēc likuma) reģistrēta aktu un apliecinājumu reģistrā ar Nr. 2981 [..], personas 

kods [..], apstiprināta mantojuma tiesībās uz ½ (vienu pusi) domājamo daļu, [..], personas kods 

[..] un [..], personas kods [..], apstiprināti mantojuma tiesībās līdzīgās daļās uz ½ (vienu pusi) 

domājamo daļu no visa [..] atstātā mantojuma, kā vienīgie I. šķiras mantinieki. 

Personu radniecība pierādīta ar lietā esošajiem civilstāvokļa aktu reģistrāciju 

apliecinošiem dokumentiem. 

Citi zemes pieprasījumi par īpašuma tiesību atjaunošanu vai kompensācijas saņemšanu 

par “Kalnu” zemi likumā noteiktā kārtībā nav saņemti. 

Par 102128 m2 zemes 2000. gada 1. martā [..] un [..] ir piešķirta kompensācija. 

Par 74356 m2 zemes īpašuma tiesības ir atjaunotas. 

Pamatojoties uz likuma “Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās” 5.panta trešo daļu - 

pēc pilsētu zemes komisiju darbības izbeigšanas lēmumus par zemes īpašuma tiesību 

atjaunošanu vai zemes nodošanu īpašumā par maksu pieņem attiecīgās pašvaldības dome. 

Likuma “Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 12. panta pirmās daļas 

ievaddaļa nosaka - bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem atjauno zemes īpašuma 

tiesības uz viņiem agrāk piederējušiem zemes gabaliem robežās, kādas noteiktas pašvaldību 

apstiprinātajos pilsētu vai atsevišķu zemes gabalu ierīcības projektos. 
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 Pamatojoties uz likuma “Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 12. panta 

pirmās daļas ievaddaļu un likuma “Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās” 5. panta trešo daļu, 

 

1. Atjaunot kopīpašuma tiesības [..], personas kods [..], uz ½ domājamo daļu,  [..], personas 

kods [..], uz ¼ domājamo daļu, [..], personas kods [..], personas kods [..], uz 1/8 

domājamo daļu katram no zemes 880 m2 kopplatībā Kastaņu ielā 13, Alūksnē, saskaņā 

ar zemes robežu plānu mērogā 1:500 (pielikums Nr.1) un situācijas plānu mērogā 1:500 

(pielikums Nr.2). Par 34786 m2 zemes lēmums tiks pieņemts atsevišķi. 

2. Noteikt zemes īpašuma apgrūtinājumus atbilstoši zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 3601 039 1667 apgrūtinājumu plānam, mērogā 1:500 (pielikums Nr.3). 

3. Zemes kopīpašuma tiesības stājas spēkā reizē ar kopīpašuma tiesību nostiprinājuma 

ierakstu Zemesgrāmatā. 

4. Lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanu ieinteresētām personām. 

5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā 

rajona tiesā. 

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 
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https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/3110/387_1.pielikums_Kastanu_iela_13_Aluksne.pdf
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/3110/387_2.pielikums_Kastanu_iela_13_Aluksne.pdf
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/3110/387_3.pielikums_Kastanu_iela_13_Aluksne.pdf


Lēmums satur ierobežotas pieejamības informāciju 
 

 
 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME 

Reģistrācijas numurs 90000018622 

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

www.aluksne.lv 

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

Alūksnē 

2022. gada 27.oktobrī              sēdes protokols Nr. 24, 11. p. 

 

LĒMUMS Nr.388 

 

Par īpašuma tiesību atjaunošanu uz zemi Torņkalna ielā 12, 

Alūksnē, Alūksnes novadā 

 

Izskatot [..], deklarētā dzīvesvieta [..], pilnvarotās personas [..] (zvērināta notāra Daces 

ELKSNES 06.09.2021. notariālais akts Ģenerālpilnvara, iereģistrēta aktu un apliecinājumu 

reģistrā ar Nr. 2231), [..], deklarētā dzīvesvieta [..], deklarētā dzīvesvieta [..], pilnvarotās 

personas [..] (zvērināta notāra Daces ELKSNES 09.08.2021. notariālais akts Ģenerālpilnvara, 

iereģistrēta aktu un apliecinājumu reģistrā ar Nr. 1908) un [..], deklarētā dzīvesvieta [..] 

2022. gada 29. septembra iesniegumu, kas saņemts Alūksnes novada pašvaldībā 2022. gada 

29. septembrī un reģistrēts ar Nr. ANP/1-24/22/973, un [..] un [..] 1991. gada 21. oktobra 

iesniegumus par īpašuma tiesību atjaunošanu uz “Kalnu” māju zemi un iepazīstoties ar lietas 

materiāliem, konstatēts: 

 Saskaņā ar Latvijas Valsts Vēstures arhīva 1992. gada 16. septembra izziņu Nr. 3-

11/1667 “Kalnu” īpašnieks līdz 1940. gada 21. jūlijam bijis [..]. Zemesgabala platība 74,80 

pūrvietas, Alūksnes pilsētas administratīvajā teritorijā atrodas 21,2150 ha. 

Uz augstāk minēto zemesgabalu īpašuma tiesību atjaunošanas pieprasījumus 

iesniegušas bijušā īpašnieka meitas [..] un [..]. [..] mirusi 2013. gada 4. martā. Ar 2013. gada 

17. oktobrī zvērināta notāra Mārītes RATENIECES izdoto mantojuma apliecību (par tiesībām 

uz mantojumu pēc likuma) reģistrēta aktu un apliecinājumu reģistrā ar Nr. 2981 [..], personas 

kods [..], apstiprināta mantojuma tiesībās uz ½ (vienu pusi) domājamo daļu, [..], personas kods 

[..] un [..], personas kods [..], apstiprināti mantojuma tiesībās līdzīgās daļās uz ½ (vienu pusi) 

domājamo daļu no visa [..] atstātā mantojuma, kā vienīgie I. šķiras mantinieki. 

Personu radniecība pierādīta ar lietā esošajiem civilstāvokļa aktu reģistrāciju 

apliecinošiem dokumentiem. 

Citi zemes pieprasījumi par īpašuma tiesību atjaunošanu vai kompensācijas saņemšanu 

par “Kalnu” zemi likumā noteiktā kārtībā nav saņemti. 

Par 102128 m2 zemes 2000. gada 1. martā [..] un [..] ir piešķirta kompensācija. 

Par 76151 m2 zemes īpašuma tiesības ir atjaunotas. 

Pamatojoties uz likuma “Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās” 5. panta trešo daļu - 

pēc pilsētu zemes komisiju darbības izbeigšanas lēmumus par zemes īpašuma tiesību 

atjaunošanu vai zemes nodošanu īpašumā par maksu pieņem attiecīgās pašvaldības dome. 

Likuma “Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 12. panta pirmās daļas 

ievaddaļa nosaka - bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem atjauno zemes īpašuma 

tiesības uz viņiem agrāk piederējušiem zemes gabaliem robežās, kādas noteiktas pašvaldību 

apstiprinātajos pilsētu vai atsevišķu zemes gabalu ierīcības projektos. 
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 Pamatojoties uz likuma “Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 12. panta 

pirmās daļas ievaddaļu un likuma “Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās” 5. panta trešo daļu, 

 

1. Atjaunot kopīpašuma tiesības [..], personas kods [..], uz ½ domājamo daļu, [..], personas 

kods [..], uz ¼ domājamo daļu, [..], personas kods [..], personas kods [..], uz 1/8 

domājamo daļu katram no zemes 694 m2 kopplatībā Torņkalna ielā 12, Alūksnē, 

saskaņā ar zemes robežu plānu mērogā 1:500 (pielikums Nr.1) un situācijas plānu 

mērogā 1:500 (pielikums Nr.2). Par 33177 m2 zemes lēmums tiks pieņemts atsevišķi.   

2. Noteikt zemes īpašuma apgrūtinājumus atbilstoši zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 3601 039 0017 apgrūtinājumu plānam, mērogā 1:500 (pielikums Nr.3). 

3. Zemes kopīpašuma tiesības stājas spēkā reizē ar kopīpašuma tiesību nostiprinājuma 

ierakstu Zemesgrāmatā. 

4. Lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanu ieinteresētām personām. 

5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā 

rajona tiesā. 

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 
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https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/3110/388_1.pielikums_Tornkalna_iela_12_Aluksne.pdf
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/3110/388_2.pielikums_Tornkalna_iela_12_Aluksne.pdf
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/3110/388_3.pielikums_Tornkalna_iela_12_Aluksne.pdf


Lēmums satur ierobežotas pieejamības informāciju 
 

 
 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME 

Reģistrācijas numurs 90000018622 

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

www.aluksne.lv 

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

Alūksnē 

2022. gada 27.oktobrī              sēdes protokols Nr. 24, 12. p. 

 

LĒMUMS Nr.389 

 

Par īpašuma tiesību atjaunošanu uz zemi Torņkalna ielā 14, 

Alūksnē, Alūksnes novadā 

 

Izskatot [..], deklarētā dzīvesvieta [..], pilnvarotās personas [..] (zvērināta notāra Daces 

ELKSNES 06.09.2021. notariālais akts Ģenerālpilnvara, iereģistrēta aktu un apliecinājumu 

reģistrā ar Nr. 2231), [..], deklarētā dzīvesvieta [..], deklarētā dzīvesvieta [..], pilnvarotās 

personas [..] (zvērināta notāra Daces ELKSNES 09.08.2021. notariālais akts Ģenerālpilnvara, 

iereģistrēta aktu un apliecinājumu reģistrā ar Nr. 1908) un [..], deklarētā dzīvesvieta [..] 

2022. gada 29. septembra iesniegumu, kas saņemts Alūksnes novada pašvaldībā 2022. gada 

29. septembrī un reģistrēts ar Nr. ANP/1-24/22/973, un [..] un [..] 1991. gada 21. oktobra 

iesniegumus par īpašuma tiesību atjaunošanu uz “Kalnu” māju zemi, un iepazīstoties ar lietas 

materiāliem, konstatēts: 

Saskaņā ar Latvijas Valsts Vēstures arhīva 1992. gada 16. septembra izziņu Nr. 3-

11/1667 “Kalnu” īpašnieks līdz 1940. gada 21. jūlijam bijis [..]. Zemesgabala platība 74,80 

pūrvietas, Alūksnes pilsētas administratīvajā teritorijā atrodas 21,2150 ha. 

Uz augstāk minēto zemesgabalu īpašuma tiesību atjaunošanas pieprasījumus 

iesniegušas bijušā īpašnieka meitas [..] un [..]. [..] mirusi 2013. gada 4. martā. Ar 2013. gada 

17. oktobrī zvērināta notāra Mārītes RATENIECES izdoto mantojuma apliecību (par tiesībām 

uz mantojumu pēc likuma) reģistrēta aktu un apliecinājumu reģistrā ar Nr. 2981 [..], personas 

kods [..], apstiprināta mantojuma tiesībās uz ½ (vienu pusi) domājamo daļu, [..], personas kods 

[..], un [..], personas kods [..], apstiprināti mantojuma tiesībās līdzīgās daļās uz ½ (vienu pusi) 

domājamo daļu no visa [..] atstātā mantojuma, kā vienīgie I. šķiras mantinieki. 

Personu radniecība pierādīta ar lietā esošajiem civilstāvokļa aktu reģistrāciju 

apliecinošiem dokumentiem. 

Citi zemes pieprasījumi par īpašuma tiesību atjaunošanu vai kompensācijas saņemšanu 

par “Kalnu” zemi likumā noteiktā kārtībā nav saņemti. 

Par 102128 m2 zemes 2000. gada 1. martā [..] un [..] ir piešķirta kompensācija. 

Par 76845 m2 zemes īpašuma tiesības ir atjaunotas. 

Pamatojoties uz likuma “Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās” 5.panta trešo daļu - 

pēc pilsētu zemes komisiju darbības izbeigšanas lēmumus par zemes īpašuma tiesību 

atjaunošanu vai zemes nodošanu īpašumā par maksu pieņem attiecīgās pašvaldības dome. 

Likuma “Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 12. panta pirmās daļas 

ievaddaļa nosaka - bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem atjauno zemes īpašuma 

tiesības uz viņiem agrāk piederējušiem zemes gabaliem robežās, kādas noteiktas pašvaldību 

apstiprinātajos pilsētu vai atsevišķu zemes gabalu ierīcības projektos. 
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 Pamatojoties uz likuma “Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 12. panta 

pirmās daļas ievaddaļu un likuma “Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās” 5. panta trešo daļu, 

 

1. Atjaunot kopīpašuma tiesības [..], personas kods [..], uz ½ domājamo daļu, [..], personas 

kods [..], uz ¼ domājamo daļu, [..], personas kods [..], [..], personas kods [..], uz 1/8 

domājamo daļu katram no zemes 590 m2 kopplatībā Torņkalna ielā 14, Alūksnē, 

saskaņā ar zemes robežu plānu mērogā 1:500 (pielikums Nr.1) un situācijas plānu 

mērogā 1:500 (pielikums Nr.2). Par 32587 m2 zemes lēmums tiks pieņemts atsevišķi. 

2. Noteikt zemes īpašuma apgrūtinājumus atbilstoši zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 3601 039 2399 apgrūtinājumu plānam, mērogā 1:500 (pielikums Nr.3). 

3. Zemes kopīpašuma tiesības stājas spēkā reizē ar kopīpašuma tiesību nostiprinājuma 

ierakstu Zemesgrāmatā. 

4. Lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanu ieinteresētām personām. 

5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā 

rajona tiesā. 

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 
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https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/3110/389_1.pielikums_Tornkalna_iela_14_Aluksne.pdf
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/3110/389_2.pielikums_Tornkalna_iela_14_Aluksne.pdf
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/3110/389_3.pielikums_Tornkalna_iela_14_Aluksne.pdf


Lēmums satur ierobežotas pieejamības informāciju 
 

 
 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME 

Reģistrācijas numurs 90000018622 

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

www.aluksne.lv 

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

Alūksnē 

2022. gada 27.oktobrī              sēdes protokols Nr. 24, 13. p. 

 

LĒMUMS Nr.390 

 

Par īpašuma tiesību atjaunošanu uz zemi Mežkalna ielā 3, 

Alūksnē, Alūksnes novadā 

 

Izskatot [..], deklarētā dzīvesvieta [..], pilnvarotās personas [..] (zvērināta notāra Daces 

ELKSNES 06.09.2021. notariālais akts Ģenerālpilnvara, iereģistrēta aktu un apliecinājumu 

reģistrā ar Nr. 2231), [..], deklarētā dzīvesvieta [..], deklarētā dzīvesvieta [..], pilnvarotās 

personas [..] (zvērināta notāra Daces ELKSNES 09.08.2021. notariālais akts Ģenerālpilnvara, 

iereģistrēta aktu un apliecinājumu reģistrā ar Nr. 1908) un [..], deklarētā dzīvesvieta [..], 

2022. gada 29. septembra iesniegumu, kas saņemts Alūksnes novada pašvaldībā 2022. gada 

29. septembrī un reģistrēts ar Nr. ANP/1-24/22/973, un [..] un [..] 1991. gada 21. oktobra 

iesniegumus par īpašuma tiesību atjaunošanu uz “Kalnu” māju zemi, un iepazīstoties ar lietas 

materiāliem, konstatēts: 

 Saskaņā ar Latvijas Valsts Vēstures arhīva 1992. gada 16. septembra izziņu Nr. 3-

11/1667 “Kalnu” īpašnieks līdz 1940. gada 21. jūlijam bijis [..]. Zemesgabala platība 74,80 

pūrvietas, Alūksnes pilsētas administratīvajā teritorijā atrodas 21,2150 ha. 

Uz augstāk minēto zemesgabalu īpašuma tiesību atjaunošanas pieprasījumus 

iesniegušas bijušā īpašnieka meitas [..] un [..]. [..] mirusi 2013. gada 4. martā. Ar 2013. gada 

17. oktobrī zvērināta notāra Mārītes RATENIECES izdoto mantojuma apliecību (par tiesībām 

uz mantojumu pēc likuma) reģistrēta aktu un apliecinājumu reģistrā ar Nr. 2981 [..], personas 

kods [..], apstiprināta mantojuma tiesībās uz ½ (vienu pusi) domājamo daļu, [..], personas kods 

[..], un [..], personas kods [..], apstiprināti mantojuma tiesībās līdzīgās daļās uz ½ (vienu pusi) 

domājamo daļu no visa [..] atstātā mantojuma, kā vienīgie I. šķiras mantinieki. 

Personu radniecība pierādīta ar lietā esošajiem civilstāvokļa aktu reģistrāciju 

apliecinošiem dokumentiem. 

Citi zemes pieprasījumi par īpašuma tiesību atjaunošanu vai kompensācijas saņemšanu 

par “Kalnu” zemi likumā noteiktā kārtībā nav saņemti. 

Par 102128 m2 zemes 2000. gada 1. martā [..] un [..] ir piešķirta kompensācija. 

Par 75236 m2 zemes īpašuma tiesības ir atjaunotas. 

Pamatojoties uz likuma “Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās” 5. panta trešo daļu - 

pēc pilsētu zemes komisiju darbības izbeigšanas lēmumus par zemes īpašuma tiesību 

atjaunošanu vai zemes nodošanu īpašumā par maksu pieņem attiecīgās pašvaldības dome. 

Likuma “Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 12. panta pirmās daļas 

ievaddaļa nosaka - bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem atjauno zemes īpašuma 

tiesības uz viņiem agrāk piederējušiem zemes gabaliem robežās, kādas noteiktas pašvaldību 

apstiprinātajos pilsētu vai atsevišķu zemes gabalu ierīcības projektos. 
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 Pamatojoties uz likuma “Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 12. panta 

pirmās daļas ievaddaļu un likuma “Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās” 5. panta trešo daļu, 

 

1. Atjaunot kopīpašuma tiesības [..], personas kods [..], uz ½ domājamo daļu, [..], personas 

kods [..], uz ¼ domājamo daļu, [..], personas kods [..],personas kods [..], uz 1/8 

domājamo daļu katram no zemes 915 m2 kopplatībā Mežkalna ielā 3, Alūksnē, saskaņā 

ar zemes robežu plānu mērogā 1:500 (pielikums Nr.1) un situācijas plānu mērogā 1:500 

(pielikums Nr.2). Par 33871 m2 zemes lēmums tiks pieņemts atsevišķi. 

2. Noteikt zemes īpašuma apgrūtinājumus atbilstoši zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 3601 039 4425 apgrūtinājumu plānam, mērogā 1:500 (pielikums Nr.3). 

3. Zemes kopīpašuma tiesības stājas spēkā reizē ar kopīpašuma tiesību nostiprinājuma 

ierakstu Zemesgrāmatā. 

4. Lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanu ieinteresētām personām. 

5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā 

rajona tiesā. 

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 
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https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/3110/390_1.pielikums_Mezkalna_iela_3_Aluksne.pdf
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/3110/390_2.pielikums_Mezkalna_iela_3_Aluksne.pdf
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/3110/390_3.pielikums_Mezkalna_iela_3_Aluksne.pdf


 
 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME 

Reģistrācijas numurs 90000018622 
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LĒMUMS Nr.391 

 

Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 28.07.2022. lēmumā Nr. 272 

“Par pašvaldības uzdevuma deleģēšanu SIA “MĒRNIECĪBAS DATU CENTRS” 

 

Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 06.09.2022. vēstuli 

Nr. 1-132/6150 “Par deleģēšanas līgumu ar SIA “MĒRNIECĪBAS DATU CENTRS”, kas 

saņemta Alūksnes novada pašvaldībā 06.09.2022. un reģistrēta ar Nr. ANP/1-2/22/3234, un 

starp Alūksnes novada pašvaldību un SIA “MĒRNIECĪBAS DATU CENTRS” 18.08.2022. 

noslēgto deleģēšanas līgumu Nr. ANP/1-45.1/22/375, 

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

Ģeotelpiskās informācijas likuma 13. panta sesto un septīto daļu, Valsts pārvaldes iekārtas 

likuma 40. pantu, 41. panta pirmo daļu un 42. pantu, 45. panta trešo daļu, Alūksnes novada 

pašvaldības domes 25.07.2013. saistošo noteikumu Nr. 18/2013 “Alūksnes novada pašvaldības 

nolikums” 130. punktu, Alūksnes novada pašvaldības domes 31.10.2019. saistošo noteikumu 

Nr. 23/2019 “Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Alūksnes 

novadā” 3. punktu, 

 Izdarīt grozījumu Alūksnes novada pašvaldības domes 28.07.2022. lēmumā Nr. 272 

“Par pašvaldības uzdevuma deleģēšanu SIA “MĒRNIECĪBAS DATU CENTRS” (sēdes 

protokols Nr. 18, 5.p.): 

precizēt starp Alūksnes novada pašvaldību un SIA “MĒRNIECĪBAS DATU CENTRS” 

18.08.2022. noslēgtā līguma Nr. ANP/1-45.1/22/375 nosacījumus par pašvaldības uzdevuma – 

augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzes uzturēšana – deleģēšanu SIA 

“MĒRNIECĪBAS DATU CENTRS” saskaņā ar pievienoto līguma projektu (pielikumā 

vienošanās ar pielikumiem, kopā uz 5 lapām). 

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 
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LĒMUMS Nr.392 

 

Par saistošo noteikumu Nr. 22/2022 “Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības domes 

2020. gada 27. februāra saistošajos noteikumos Nr. 5/2020 “Nolikums par licencēto 

makšķerēšanu Alūksnes ezerā”” izdošanu 

 

 Pamatojoties uz Zvejniecības likuma 10. panta piekto daļu, 

 

 Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 22/2022 “Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības 

domes 2020. gada 27. februāra saistošajos noteikumos Nr. 5/2020 “Nolikums par licencēto 

makšķerēšanu Alūksnes ezerā”” un to paskaidrojuma rakstu. 

  

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 
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https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/3110/392_Saistosie_noteikumi_makskeresana.docx
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/3110/392_Saistosie_noteikumi_makskeresana.docx
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/3110/392_Saistosie_noteikumi_makskeresana.docx
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LĒMUMS Nr.393 

 

Par grozījumiem 31.03.2022. pašvaldības domes lēmumā Nr. 87 “Par novada nozīmes 

Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru izveidi” 

 

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

kabineta 04.07.2017. noteikumu Nr. 401 “Noteikumi par valsts pārvaldes vienoto klientu 

apkalpošanas centru veidiem, sniegto pakalpojumu apjomu un pakalpojumu sniegšanas 

kārtību” 3. punkta 3.1. apakšpunktu, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 

12.09.2022. informatīvo vēstuli “Par VPVKAC projektu pieteikumu izskatīšanas rezultātiem”, 

 

1. Izdarīt šādus grozījumus 31.03.2022. pašvaldības domes lēmumā Nr. 87 “Par novada 

nozīmes Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru izveidi”: 

1.1. Izteikt lēmuma 3. punktu šādā redakcijā: 

“3. Pieteikuma apstiprināšanas gadījumā, nodrošināt Alūksnes novada pašvaldības 

līdzfinansējumu 30% apmērā no projekta kopējām izmaksām, līdzekļus paredzot no 

Alūksnes novada pašvaldības 2022./2023. gada budžeta līdzekļiem.” 

1.2. Papildināt lēmumu ar 4. punktu šādā redakcijā: 

“4. Noteikt, ka sākot ar 2023. gada 1. janvāri un līdz novada nozīmes Valsts un 

pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru darbības uzsākšanai lēmuma 1. punktā 

minētajās vietās darbojas Alūksnes novada pašvaldības klientu apkalpošanas punkti.” 

 

 

Domes priekšsēdētājs                    Dz.ADLERS 
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LĒMUMS Nr.394 

 

Par Alūksnes novada pagastu teritoriālo vienību pārvaldi 

 

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

28. pantu, 30. panta otro daļu, 

 

1. Izveidot Alūksnes novada pagastu teritoriālo vienību apvienību. 

2. Reorganizēt apvienojot Alūksnes novada pašvaldības iestādes “Alsviķu pagasta pārvalde”, 

“Annas pagasta pārvalde”, “Ilzenes pagasta pārvalde”, “Jaunalūksnes pagasta pārvalde”, 

“Jaunannas pagasta pārvalde”, “Jaunlaicenes pagasta pārvalde”, “Kalncempju pagasta 

pārvalde”, “Liepnas pagasta pārvalde”, “Malienas pagasta pārvalde”, “Mālupes pagasta 

pārvalde”, “Mārkalnes pagasta pārvalde”, “Pededzes pagasta pārvalde”, “Veclaicenes un 

Ziemera pagastu apvienības pārvalde”, “Zeltiņu pagasta pārvalde”, un uz reorganizējamo 

iestāžu bāzes izveidot jaunu Alūksnes novada pašvaldības iestādi “Alūksnes novada pagastu 

apvienības pārvalde”, kā rezultātā reorganizējamās iestādes beidz pastāvēt. 

3. Apstiprināt Alūksnes novada pagastu apvienības pārvaldes nolikumu (pielikumā). 

4. Noteikt, ka: 

4.1. lēmuma 1. punktā noteikto iestāžu reorganizācija jāpabeidz līdz 2022. gada 

31. decembrim; 

4.2.  Alūksnes novada pašvaldības iestāde “Alūksnes novada pagastu apvienības pārvalde” 

ir reorganizējamo iestāžu funkciju un uzdevumu pārņēmēja un savu darbību uzsāk 

2023. gada 1. janvārī. 

5. Atbildīgos par lēmuma izpildi noteikt reorganizējamo iestāžu vadītājus. 

6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram. 

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 
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https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/3110/394_pagastu%20apvienibas%20parvaldes%20nolikums%20(5).docx


Lēmums satur ierobežotas pieejamības informāciju – personas kodu 
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LĒMUMS Nr.395 

 

Par Alūksnes novada pagastu apvienības pārvaldes vadītāju 

 

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

 

Pārcelšanas kārtībā ar 2023. gada 1. janvāri iecelt Ingrīdu Sniedzi, personas kods [..] 

Alūksnes novada pagastu apvienības pārvaldes vadītāja amatā, 2022. gada 31. decembrī 

atbrīvojot no Alsviķu pagasta pārvaldes vadītāja amata. 

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 
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Lēmums satur ierobežotas pieejamības informāciju – personas kodu 
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LĒMUMS Nr.396 

 

Par Alūksnes novada pagastu apvienības pārvaldes vadītāja vietnieku 

 

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

 

Pārcelšanas kārtībā ar 2023. gada 1. janvāri iecelt Svetlanu Prenku-Mihailovu, personas 

kods [..] Alūksnes novada pagastu apvienības pārvaldes vadītāja vietnieka amatā, 2022. gada 

31. decembrī atbrīvojot no Malienas pagasta pārvaldes vadītāja amata. 

 

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 
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LĒMUMS Nr.397 

 

Par saistošo noteikumu Nr. 23/2022  

“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.23/2022 “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/2022/3110/397_Grozijumi%20Aluksnes%20novada%20pasvaldibas%20domes%202013.docx
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/3110/397_Grozijumi%20Aluksnes%20novada%20pasvaldibas%20domes%202013.docx
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/3110/397_Grozijumi%20Aluksnes%20novada%20pasvaldibas%20domes%202013.docx
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LĒMUMS Nr.398 

 

Par grozījumiem Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes nolikumā 

 

Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10. panta desmito daļu, likuma “Par 

pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 8. punktu, 

 

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

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

 

1.1. svītrot 4. punktu; 

 

1.2. papildināt ar 10.12.1 apakšpunktu šādā redakcijā: 

“10.12.1 plāno un koordinē veselības aprūpes pieejamību Pašvaldības teritorijā”; 

 

1.3. papildināt 15. punktu ar 15.7., 15.8., 15.9., 15.10., 15.11., 15.12., un 15.13., 

apakšpunktiem šādā redakcijā: 

“15.7. Alsviķu pagasta Alsviķu feldšeru-vecmāšu punkts; 

15.8. Alsviķu pagasta Strautiņu feldšeru-vecmāšu punkts; 

15.9. Ilzenes feldšeru punkts; 

15.10. Bejas feldšeru vecmāšu punkts; 

15.11. Kalncempju feldšeru-vecmāšu punkts; 

15.12. Mārkalnes feldšeru punkts; 

15.13. Pededzes lauku ambulance”; 

 

1.4. izteikt 24. un 25. punktu šādā redakcijā: 

“24. Pārvaldes padotību pārraudzības formā realizē Dome, veicot normatīvajos aktos 

noteiktās pārraudzības darbības – apstiprina Pārvaldes budžetu, lemj par papildu 

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.. 

25. Pārvaldes padotību pakļautības formā realizē Pašvaldības izpilddirektors, kurš: 

25.1. dod rīkojumus Pārvaldes vadītājam; 

25.2. izvērtē Pārvaldes rīcību un lēmumu tiesiskumu; 

25.3. sagatavo priekšlikumus Domei par Pārvaldes nelikumīgu vai nelietderīgu lēmumu 

atcelšanu; 

25.4. ierosina Domei iecelt amatā vai atbrīvot no amata Pārvaldes vadītāju, realizē darba 

devēja funkcijas attiecībā uz Pārvaldes vadītāju; 
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25.5. piedalās Pārvaldes darba strīdu izskatīšanā.”; 

 

1.5. papildināt ar 26.1 punktu šādā redakcijā: 

“26.1  Pārvaldes darbības tiesiskuma un lietderības kontrolei, kustamās mantas un 

nekustamā īpašuma racionālas apsaimniekošanas un atbilstošas izmantošanas, kā arī 

finanšu līdzekļu ekonomiskas izlietošanas atbilstības apstiprinātajam budžetam un tāmēm 

kontrolei Pašvaldība ir tiesīga veikt Pārvaldes auditu vai revīziju”. 

 

2. Lēmums stājas spēkā 2023. gada 1. janvārī. 

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 
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LĒMUMS Nr.399 
 

Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādē “Sprīdītis” 
 

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, 

pamatojoties uz Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 13. punktu, likuma “Par 

pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punkta g) apakšpunktu, Pievienotās vērtības nodokļa 

likuma 52. panta pirmās daļas 12. punktu, Ministru kabineta 2013. gada 3. janvāra noteikumu 

Nr. 17 “Pievienotās vērtības nodokļa likuma normu piemērošanas kārtība un atsevišķas 

prasības pievienotās vērtības nodokļa maksāšanai un administrēšanai” 30. punktu, 

1. Apstiprināt ēdināšanas pakalpojuma maksu Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādē 

“Sprīdītis” (turpmāk – Iestāde): 

Nr.p.k. Ēdienreize Ēdināšanas pakalpojuma maksa PVN 

Pastāvīgā 

daļa (ēdiena 

sagatavošanas 

izmaksas) 

Mainīgā 

daļa 

(produktu 

izmaksas) 

Kopā 

1.1. izglītojamajiem vecumā no viena līdz diviem gadiem, tajā skaitā pa ēdienreizēm 

1.1.1. Brokastis 0,52 0,34 0,86 Nepiemēro 

1.1.2. Pusdienas 0,52 0,85 1,37 Nepiemēro 

1.1.3. Launags 0,52 0,32 0,84 Nepiemēro 

 Kopā 1,56 1,51 3,07  

1.2. izglītojamajiem vecumā no trīs līdz sešiem gadiem, tajā skaitā pa ēdienreizēm: 

1.2.1. Brokastis 0,52 0,45 0,97 Nepiemēro 

1.2.2. Pusdienas 0,52 1,09 1,61 Nepiemēro 

1.2.3. Launags 0,52 0,41 0,93 Nepiemēro 

 Kopā 1,56 1,95 3,51  

1.3. izglītojamajiem, par kuriem Iestādē ir iesniegts ārsta atzinums par speciālā uztura 

nepieciešamību, tajā skaitā pa ēdienreizēm: 

1.3.1. Brokastis 0,52 0,33 0,85 Nepiemēro 

1.3.2. Pusdienas 0,52 0,76 1,28 Nepiemēro 

1.3.3. Launags 0,52 0,25 0,77 Nepiemēro 

 Kopā 1,56 1,34 2,90  
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1.4. darbiniekiem, tajā skaitā pa ēdienreizēm: 

1.4.1. Brokastis 0,52 0,39 0,91 Nepiemēro 

1.4.2. Pusdienas 0,52 1,12 1,64 Nepiemēro 

1.4.3. Launags 0,52 0,53 1,05 Nepiemēro 

 Kopā  1,56 2,04 3,60  

 

2. Speciālās izglītības klašu (grupu) izglītojamo ēdināšanas pakalpojuma izmaksas sedz 

Alūksnes novada pašvaldība. 

3. Lēmuma 1.1., 1.2. un 1.3. punktā noteiktajai ēdināšanas pakalpojuma maksai piemērojami 

Alūksnes novada pašvaldības domes saistošajos noteikumos par ēdināšanas pakalpojuma 

maksas atvieglojumiem Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēs noteiktie 

atvieglojumi. 

4. Atzīt par spēku zaudējušu Alūksnes novada pašvaldības domes 28.07.2022. lēmumu 

Nr. 282 “Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādē 

“Sprīdītis”” (sēdes protokols Nr. 18, 15. punkts). 

5. Lēmums stājās spēkā 2022. gada 1. novembrī. 
 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 

  

alu
ks

ne
.lv



Lēmums satur ierobežotas pieejamības informāciju 

 

 
 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME 

Reģistrācijas numurs 90000018622 

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

www.aluksne.lv 

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

Alūksnē 

2022. gada 27.oktobrī      sēdes protokols Nr. 24, 23. p. 

 

LĒMUMS Nr.400 

 

Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 30.05.2022. lēmumā Nr. 210 “Par 

amata vietām un atlīdzību Alsviķu pirmsskolas izglītības iestādei “Saulīte”” 

 

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” 6.10.2. un 6.11.punktu, 

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

30.05.2022. lēmumā Nr. 210 “Par amata vietām un atlīdzību Alsviķu pirmsskolas izglītības 

iestādei “Saulīte””: 

6.pozīcijas amata vienībai – ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis, amatalgas likmi 

“[..]” aizstāt ar amatalgas likmi “[..]”, darba slodzi “1” aizstāt ar darba slodzi “0,5” un 

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

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 
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Lēmums satur ierobežotas pieejamības informāciju 

 

 
 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME 

Reģistrācijas numurs 90000018622 

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

www.aluksne.lv 

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

Alūksnē 

2022. gada 27.oktobrī      sēdes protokols Nr. 24, 24. p. 

 

LĒMUMS Nr.401 

 

Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 30.05.2022. lēmumā Nr. 216 “Par 

amata vietām un atlīdzību Strautiņu pamatskolā”” 

 

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” 6.10.2. un 6.11. punktu, 

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

30.05.2022. lēmumā Nr. 216 “Par amata vietām un atlīdzību Strautiņu pamatskolā””: 

12. pozīcijas amata nosaukumu “Remontstrādnieks” aizstāt ar amata nosaukumu “Ēku un 

apsaimniekojamās teritorijas pārzinis”, amata saimi (apakšsaimi), līmeni “16./I” aizstāt ar 

amata saimi (apakšsaimi), līmeni “3./I”, profesijas klasifikatora kodu “9313 02” aizstāt ar 

profesijas klasifikatora kodu “5153 02”, amatalgas grupu “1” aizstāt ar amatalgas grupu “5”, 

amatalgu “[..]” aizstāt ar amatalgu “[..]”, darba slodzi “1” aizstāt ar darba slodzi “0,5” un 

mēnešalgu “[..]” aizstāt ar mēnešalgu “[..]”. 

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 
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Lēmums satur ierobežotas pieejamības informāciju 
 

 
 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME 

Reģistrācijas numurs 90000018622 

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

www.aluksne.lv 

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

Alūksnē 

2022. gada 27.oktobrī      sēdes protokols Nr. 24, 25. p. 

 

LĒMUMS Nr.402 

 

Par grozījumu Alūksnes novada pašvaldības domes 30.05.2022. lēmumā Nr. 204 “Par 

amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada bibliotēkai” 

 

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 2023. gada 1. janvāri izdarīt grozījumu Alūksnes novada pašvaldības domes 30.05.2022. 

lēmumā Nr. 204 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada bibliotēkai”: 

12. pozīcijas amata vienībām – bibliotēkas struktūrvienības vadītāji, amatalgas likmi “[..]” 

aizstāt ar amatalgas likmi “[..]”, darba slodzi “13,2” aizstāt ar darba slodzi “15”, mēnešalgas 

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

 

Domes priekšsēdētājs                   Dz.ADLERS 
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Lēmums satur ierobežotas pieejamības informāciju 
 

 
 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME 

Reģistrācijas numurs 90000018622 

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

www.aluksne.lv 

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

Alūksnē 

2022. gada 27.oktobrī      sēdes protokols Nr. 24, 26. p. 

 

LĒMUMS Nr.403 

 

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

amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldei” 

 

Ņemot vērā Alūksnes novada pašvaldības domes 27.10.2022. lēmumu Nr.398 “Par 

grozījumiem Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes nolikumā”, 

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

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

pašvaldībā” 6.10. un 6.11. punktu, 

 

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

amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldei”: 

1. Ar 2022.gada 1.novembri: 

1.1. 1.pozīcijas amata vienībai – Sociālo lietu pārvaldes vadītājs, mēnešalgas likmi 

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

1.2. 2.pozīcijas amata vienībai – Sociālo lietu pārvaldes vadītāja vietnieks, mēnešalgas  

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

1.3. 3.pozīcijas amata vienībai – projektu vadītājs, mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar 

mēnešalgas likmi “[..]”; 

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

likmi “[..]”; 

1.5. 5.pozīcijas amata vienībai – personāla speciālists, mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt 

ar mēnešalgas likmi “[..]”; 

1.6. 6.pozīcijas amata vienībai – lietvedības sekretārs, mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt 

ar mēnešalgas likmi “[..]”; 

1.7. 10.pozīcijas amata vienībai – ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis, noteikt 

summēto darba laiku; 

1.8. 13.pozīcijas amata vienībai – sociālais darbinieks, darba slodzi “0,5” aizstāt ar 

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

1.9. 21.pozīcijas amata vienībai – dežurants, noteikt summēto darba laiku; 

1.10. 37.pozīcijas amata vienībai – sociālais darbinieks, darba slodzi “0,5” aizstāt ar 

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

1.11. 40.pozīcijas amata vienībai – sociālās palīdzības organizators, darba slodzi “3” 

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

“[..]”; 

1.12. izslēgt 41.pozīcijas trīs amata vienības – sociālais darbinieks; 
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1.13. 452.pozīcijas amata vienībai – sociālais darbinieks darbam ar ģimeni un bērniem,  

darba slodzi “3” aizstāt ar darba slodzi “4”, mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar 

mēnešalgas likmi “[..]”; 

1.14. izveidot divas jaunas amata vienības – sociālais darbinieks darbam ar personu 

grupām, 45.6 punktu izsakot šādā redakcijā: 

45.6  Sociālais darbinieks 

darbam ar personu 

grupām 

43./43.1/VB 2635 11 9 [..] 2 [..] 

2. Ar 2023. gada 1. janvāri no Alsviķu, Ilzenes, Jaunalūksnes, Kalncempju, Mārkalnes un 

Pededzes pagasta pārvaldes pārcelt feldšeru - vecmāšu punktu amatus, izveidojot 4.sadaļu 

“Feldšeru – vecmāšu punkti” un izsakot to šādā redakcijā: 

4. Feldšeru - vecmāšu punkti 

4.1. Alsviķu pagasta Alsviķu Feldšeru-vecmāšu punkts 

58. Ambulatorā dienesta 

ārsta palīgs 

6./6.1./IA 2240 02 7 [..] 0,5 [..] 

4.2. Alsviķu pagasta Strautiņu feldšeru-vecmāšu punkts 

59. Ambulatorā dienesta 

ārsta palīgs 

6./6.1./IA 2240 02 7 [..] 0,5 [..] 

4.3. Ilzenes  feldšeru punkts 

60. Ambulatorā dienesta 

ārsta palīgs* 

6./6.1./IA 2240 02 7 [..] 0,2 [..] 

4.4. Bejas feldšeru vecmāšu punkts 

61. Ārsta palīgs (feldšeris) 6./6.1./IA 2240 01 7 [..] 0,5 [..] 

4.5. Kalncempju feldšeru -vecmāšu punkts 

62. Ārsta palīgs (feldšeris)* 6./6.1./IA 2240 02 7 [..] 0,25 [..] 

4.6. Mārkalnes feldšeru punkts 

63. Ārsta palīgs 6./6.1/II 2240 02 7 [..] 0,5 [..] 

4.7. Pededzes lauku ambulance 

64. Ārsta palīgs  6./6.1./IA 2240 02 7 [..] 0,5 [..] 

Kopā 4.sadaļa “Feldšeru - 

vecmāšu punkti” 

        2,95 [..] 

 

Domes priekšsēdētājs        Dz.ADLERS alu
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Lēmums satur ierobežotas pieejamības informāciju 
 

 
 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME 

Reģistrācijas numurs 90000018622 

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

www.aluksne.lv 

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

Alūksnē 

2022. gada 27.oktobrī      sēdes protokols Nr. 24, 27. p. 

 

LĒMUMS Nr.404 

 

Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 30.05.2022. lēmumā Nr. 226 “Par 

amata vietām un atlīdzību Alūksnes Bērnu un jauniešu centram” 

 

Ņemot vērā Alūksnes novada pašvaldības domes 27.10.2022. lēmumu Nr.394 “Par 

Alūksnes novada pagastu teritoriālo vienību pārvaldi”, 

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

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

Alūksnes novada pašvaldībā” 6.10. un 6.11.punktu, 

 

Izdarīt grozījumus Alūksnes novada pašvaldības domes 30.05.2022. lēmumā Nr. 226 

“Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes Bērnu un jauniešu centram”, ar 2023.gada 1.janvāri  

no Veclaicenes un Ziemera pagastu apvienības pārvaldes pārcelt 29. Ziemera mazpulka 

vadītāja amatu, izsakot 4.pozīciju šādā redakcijā: 

4. 29.Ziemeru mazpulka vadītājs 40./IIA 2359 06 6 [..] 0,5 [..] 

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 
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Lēmuma pielikums satur ierobežotas pieejamības informāciju 
 

 
 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME 

Reģistrācijas numurs 90000018622 

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

www.aluksne.lv 

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

Alūksnē 

2022. gada 27.oktobrī             sēdes protokols Nr. 24, 28. p. 

 

LĒMUMS Nr.405 

 

Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada pagastu teritoriālo vienību pārvaldei 

 

Ņemot vērā Alūksnes novada pašvaldības domes 27.10.2022. lēmumu Nr.394 “Par 

Alūksnes novada pagastu teritoriālo vienību pārvaldi”, 

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

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

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

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

pašvaldībā” 6.10. un 6.11.punktu, 

1. Apstiprināt Alūksnes novada pagastu teritoriālo vienību pārvaldes amata vietas un 

atlīdzību no 2023. gada 1. janvāra, saskaņā ar pielikumu. 

2. Ar 2023.gada 1.janvāri atzīt par spēku zaudējušu Alūksnes novada pašvaldības 

domes: 

2.1. 2022.gada 30.maija lēmumu Nr.189 “Par amata vietām un atlīdzību Alsviķu 

pagasta pārvaldei”; 

2.2. 2022.gada 30.maija lēmumu Nr.190 “Par amata vietām un atlīdzību Annas 

pagasta pārvaldei”; 

2.3. 2022.gada 30.maija lēmumu Nr.191 “Par amata vietām un atlīdzību Ilzenes 

pagasta pārvaldei”; 

2.4. 2022.gada 30.maija lēmumu Nr.192 “Par amata vietām un atlīdzību 

Jaunalūksnes pagasta pārvaldei”; 

2.5. 2022.gada 30.maija lēmumu Nr.193 “Par amata vietām un atlīdzību Jaunannas 

pagasta pārvaldei”; 

2.6. 2022.gada 30.maija lēmumu Nr.194 “Par amata vietām un atlīdzību 

Jaunlaicenes pagasta pārvaldei”; 

2.7. 2022.gada 30.maija lēmumu Nr.195 “Par amata vietām un atlīdzību 

Kalncempju pagasta pārvaldei”; 

2.8. 2022.gada 30.maija lēmumu Nr.196 “Par amata vietām un atlīdzību Liepnas 

pagasta pārvaldei”; 

2.9. 2022.gada 30.maija lēmumu Nr.197 “Par amata vietām un atlīdzību Malienas 

pagasta pārvaldei”; 

2.10. 2022.gada 30.maija lēmumu Nr.198 “Par amata vietām un atlīdzību Mālupes 

pagasta pārvaldei”; 

2.11. 2022.gada 30.maija lēmumu Nr.199 “Par amata vietām un atlīdzību Mārkalnes 

pagasta pārvaldei”; 
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2.12. 2022.gada 30.maija lēmumu Nr.200 “Par amata vietām un atlīdzību Pededzes 

pagasta pārvaldei”; 

2.13. 2022.gada 30.maija lēmumu Nr.201 “Par amata vietām un atlīdzību 

Veclaicenes un Ziemera pagastu apvienības pārvaldei”; 

2.14. 2022.gada 31.maija lēmumu Nr.235 “Par amata vietām un atlīdzību Zeltiņu 

pagasta pārvaldei”. 

 

Pielikumā: Alūksnes novada pagastu teritoriālo vienību pārvaldes amatu vietas un atlīdzība uz 

3 lapām. 

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 
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https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/3110/405_Pagatu_teritorijas.xlsx
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/3110/405_Pagatu_teritorijas.xlsx


 
 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME 

Reģistrācijas numurs 90000018622 

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

www.aluksne.lv 

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

Alūksnē 

2022. gada 27.oktobrī              sēdes protokols Nr. 24, 29. p. 

 

LĒMUMS Nr.406 

 

Par finansējuma pārkārtošanu Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldei atlīdzības 

palielinājumam 

 

 Ņemot vērā Alūksnes novada pašvaldības domes 28.10.2022. lēmumu Nr.403 “Par 

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

vietām un atlīdzību Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldei””, 

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2. un 27. punktu, 

likuma “Par pašvaldību budžetiem” 30. pantu, 

 

1. Pārkārtot finansējumu 8 008,00 EUR (astoņi tūkstoši astoņu euro) apmērā Alūksnes 

novada Sociālo lietu pārvaldei atlīdzības palielinājuma nodrošināšanai 2022. gadā. 

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

pārkārtojumu no 0118 uzskaites dimensijas koda - Finansējums atlīdzības reformas daļējai 

nodrošināšanai saskaņā ar pielikumu. 

3. Alūksnes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Finanšu nodaļai nodrošināt 

iepriekšminēto līdzekļu pārkārtošanu Alūksnes novada pašvaldības budžetā 2022. gadam. 

4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu. 

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 
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https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/3110/406_SLP_palielinajums.docx


 

 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME 

Reģistrācijas numurs 90000018622 

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

www.aluksne.lv 

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

Alūksnē 

2022. gada 27.oktobrī             sēdes protokols Nr. 24, 30. p. 

 

LĒMUMS Nr.407 

 

Par līdzekļu izdalīšanu Alūksnes novada pašvaldības iestādēm  

vidējās izpeļņas kompensēšanai 

 

 Ņemot vērā Darba likuma 75. panta pirmo daļu un 2022. gada valsts budžeta 

finansējumu izglītības iestādēm piemaksām par izglītības pakalpojuma nepārtrauktības 

nodrošināšanu augsta epidemioloģiskā riska apstākļos Covid-19 pandēmijas laikā, piemaksām 

par epidemioloģisko nosacījumu, loģistikas un darba organizācijas nodrošināšanu 

2021./2022. mācību gada otrajā semestrī, piemaksām par Ukrainas nepilngadīgo 

civiliedzīvotāju izglītošanas nodrošināšanu un Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldei 

piemaksām par darbu ar Ukrainas civiliedzīvotājiem ietekmi uz vidējās izpeļņas aprēķinu, 

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. un 7. punktu, 

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

 

1. Izdalīt finansējumu 24 762,00 EUR (divdesmit četri tūkstoši septiņi simti sešdesmit divu 

euro) apmērā Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēm un Alūksnes novada 

Sociālo lietu pārvaldei vidējās izpeļņas, ko ietekmēja 2022. gada valsts budžeta finansētās 

piemaksas, kompensēšanai. 

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

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

1. punkta summu. 

3. Finansējumu attiecināt Alūksnes novada pašvaldības iestādēm saskaņā ar pielikumu. 

4. Alūksnes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Finanšu nodaļai nodrošināt 

iepriekšminēto līdzekļu iekļaušanu Alūksnes novada pašvaldības budžetā 2022. gadam. 

5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu. 

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 
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https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/3110/407_Finansejums_Ukraini.docx
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2022. gada 27.oktobrī              sēdes protokols Nr. 24, 31. p. 

 

LĒMUMS Nr.408 

 

Par līdzekļu piešķiršanu Pededzes pamatskolas darbinieku atlaišanas pabalstiem 

 

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

Alūksnes novada pašvaldības vispārējās Izglītības iestāžu institucionālo sistēmu” 5. punktu, 

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

pirmās daļas 2., 23. un 27. punktu, Darba likuma 112. pantu, likuma “Par pašvaldību 

budžetiem” 30. pantu, 

 

1. Piešķirt finansējumu 14 215,00 EUR (četrpadsmit tūkstoši divi simti piecpadsmit euro) 

apmērā Pededzes pamatskolas darbinieku atlaišanas pabalstu un valsts sociālās 

apdrošināšanas obligāto iemaksu nodrošināšanai. 

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

grozījumus, pārkārtojot finansējumu 14215,00 EUR (četrpadsmit tūkstoši divi simti 

piecpadsmit euro) apmērā no 01721 uzskaites dimensijas – Alūksnes novada pašvaldības 

parāda maksājumi (apkalpošana, procentu maksājumi, pamatsummu atmaksa). 

3. Alūksnes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Finanšu nodaļai nodrošināt 

iepriekšminēto līdzekļu pārkārtošanu Alūksnes novada pašvaldības budžetā 2022. gadam. 

4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu. 

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 
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2022. gada 27.oktobrī         sēdes protokols Nr. 24, 32. p. 

LĒMUMS Nr.409 

Par finansējuma piešķiršanu kurināmā iegādei 

Ņemot vērā kurināmā iegādes cenu ārkārtēju pieaugumu, 

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. un 5. punktu, 

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

1. Piešķirt finansējumu kurināmā iegādes nodrošināšanai Alūksnes novada pašvaldības

iestādēm 47 515 EUR (četrdesmit septiņi tūkstoši pieci simti piecpadsmit euro) apmērā

saskaņā ar pielikumu.

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

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

1. punkta summu.

3. Alūksnes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Finanšu nodaļai nodrošināt

iepriekšminēto līdzekļu pārkārtošanu Alūksnes novada pašvaldības budžetā

2022. gadam.

4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu.

Domes priekšsēdētājs Dz.ADLERS 
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https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/3110/409_Kurinama_finansejums.docx
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LĒMUMS Nr.410 

 

Par līdzekļu izdalīšanu Alūksnes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm 

 

Izskatot Jaunalūksnes pirmsskolas izglītības iestādes “Pūcīte” 10.10.2022. iesniegumu 

Nr. JPIIP/1-24/22 “Par papildu finansējumu”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 

10.10.2022. ar Nr. ANP/1-42/22/3643, un izvērtējot Alūksnes novada pašvaldības pirmsskolas 

izglītības iestāžu budžetu izpildi, 

ņemot vērā uzturēšanas izdevumu sadārdzinājumu 2022. gadā un Alūksnes novada 

pašvaldības domes 29.09.2022. lēmumu Nr. 360 “Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas 

procesā iegūtajiem līdzekļiem Alsviķu pirmsskolas izglītības iestādei “Saulīte””, 

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. Izdalīt finansējumu 120 000,00 EUR (viens simts divdesmit tūkstoši euro) apmērā 

Alūksnes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm uzturēšanas izdevumu 

sadārdzinājuma segšanai. 

2. Finansējumu sadalīt proporcionāli izglītojamo skaitam 2022. gada 1. septembrī, Alsviķu 

pirmsskolas izglītības iestādei “Saulīte” aprēķināto finansējumu samazinot par ar Alūksnes 

novada pašvaldības domes 29.09.2022. lēmumu Nr. 360 “Par līdzekļu izdalīšanu no 

atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem Alsviķu pirmsskolas izglītības iestādei 

“Saulīte”” piešķirto finansējumu 4 000 EUR (četri tūkstoši euro) apmērā. 

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

grozījumus, palielinot ieņēmuma “Iedzīvotāju ienākuma nodoklis” plānu par lēmuma 

1.punkta summu un 2.punkta samazinājumu. 

4. Finansējumu attiecināt Alūksnes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm, 

saskaņā ar pielikumu. 

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. 

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 
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https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/3110/410_Lidzekli_pii.docx
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LĒMUMS Nr.411 

 

Par saistošo noteikumu Nr.24/2022 

“Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 2022. gada 1. februāra 

saistošajos noteikumos Nr. 4/2022 “Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 

2022. gadam”” izdošanu 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 2. punktu, 21. panta pirmās 

daļas 2. punktu un 46. panta pirmo daļu, likuma “Par pašvaldību budžetiem” 16. un 17. pantu, 

 

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.24/2022 “Par grozījumiem Alūksnes novada 

pašvaldības domes 2022. gada 1. februāra saistošajos noteikumos Nr. 4/2022 “Par Alūksnes 

novada pašvaldības budžetu 2022.gadam”” un to paskaidrojuma rakstu. 

 

Domes priekšsēdētājs        Dz.ADLERS 

  

alu
ks

ne
.lv

https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/3110/411_Saistosie_noteikumi_budzets.pdf
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/3110/411_Saistosie_noteikumi_budzets.pdf
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/3110/411_Saistosie_noteikumi_budzets.pdf


Lēmums satur ierobežotas pieejamības  

informāciju (personas kodi) 
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LĒMUMS Nr.412 

 

Par Alūksnes novada pašvaldības apbalvojuma “Sudraba zīle” piešķiršanu 

 

 Pamatojoties uz Alūksnes novada pašvaldības domes 28.03.2013. nolikuma Nr. 3/2013 

“Par Alūksnes novada pašvaldības apbalvojumiem” 5., 14. un 16. punktu un Alūksnes novada 

pašvaldības apbalvojuma “Sudraba zīle” pretendentu vērtēšanas komisijas 13.10.2022. 

sanāksmes lēmumu, 

 

1. Piešķirt Alūksnes novada pašvaldības apbalvojumu “Sudraba zīle” un naudas balvu 

500,00 EUR (pieci simti euro): 

1.1.Nominācijā “ATBALSTS KOPIENAI” – Tomam un Marijai ALLENIEM par 

sirdssiltumu un cilvēkmīlestību, ilgstoši un nesavtīgi atbalstot Liepnas pagasta 

un apkaimes kopienu; 

1.2.Nominācijā “SABIEDRĪBA” – Alvitam GRĪVNIEKAM (personas kods [..]) par 

ilgtspējīgas tradīcijas saglabāšanu un nozīmīgu ieguldījumu Alūksnes pilsētas 

vizuālā tēla veidošanā; 

1.3.Nominācijā “SABIEDRĪBA” – Mirdzai KORNEI (personas kods [..]) par 

godprātīgu un atbildīgu iesaisti Pededzes kopienas ikdienā, atbalstu jauniešu 

aktivitātēm; 

1.4.Nominācijā “TAUTSAIMNIECĪBA” - sabiedrībai ar ierobežotu atbildību 

“MĀRKALNAS BRUĢIS” (reģistrācijas Nr. 44103039136), uzņēmuma valdes 

loceklim Arvim LĪCIM ar ģimeni par noturīgu komercdarbību, ģimeniskas un 

atbildīgas attieksmes piemēru, atsaucību un Mārkalnes pagasta vārda 

popularizēšanu. 

 

2. Naudas balvas apmērs norādīts pirms nodokļu nomaksas. Naudas balva, atskaitot 

normatīvajos aktos paredzētos nodokļus, iemaksājama apbalvojuma saņēmēja 

norādītajā kontā. 

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 
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LĒMUMS Nr.413 

 

Par Alūksnes novada pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšanas klasēm 

2022./2023. gada ziemas sezonai 

 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2021. gada 7. janvāra noteikumu Nr. 26 “Noteikumi 

par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” 

10.2. punktu, 

Apstiprināt Alūksnes novada pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšanas klases 

2022./2023. gada ziemas sezonai saskaņā ar pielikumiem. 

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 
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