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ALŪKSNES NOVADA DOMES 

LĒMUMS Nr.132 

Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Gāzītes”, Jaunlaicenes 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 21.10.2019. lēmumu

(protokols Nr. 10, 2.p.),

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

Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā, īpašuma kadastra Nr. 3660 002 0263, kas

sastāv no nedzīvojamās ēkas un zemesgabala 0,1034 ha platībā.

2. Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē.

3. Nosacītās cenas noteikšanu un izsoles organizēšanu uzdot veikt Alūksnes novada

pašvaldības Īpašumu atsavināšanas komisijai.

Domes priekšsēdētājs A.DUKULIS
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.133 

 

Par uzņēmējdarbībai nozīmīgiem pašvaldības ceļiem Alūksnes novada teritorijā  

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. un 10. punktu, 

21. panta pirmās daļas 23. punktu,  

ņemot vērā Tautsaimniecības komitejas 18.05.2020. lēmumu (protokola Nr. 5, 4.p.), 

 

1. Plānot ceļu atjaunošanas/remonta darbus šādiem uzņēmējdarbībai nozīmīgiem 

pašvaldības ceļiem vai to posmiem: 

1.1. Strautiņu ceļš – Brīdaki – Silaktu ceļš, Alsviķu pagastā, 

1.2. Strautiņi – Jaunpuntuži – Luki, Alsviķu pagastā, 

1.3. Alsviķi – Līvkalni, Alsviķu pagastā, 

1.4. Dzintari – Brīdaki – Liepas 2 – Apes ceļš, Alsviķu pagastā, 

1.5. Jaunsmiķi – Grēveles, Annas pagastā, 

1.6. Muiža – Ezerslokas, Ilzenes pagastā, 

1.7. Jaunzemi – Zvirgzdiņi, Ilzenes pagastā, 

1.8. Kanaviņas – Lejasšķiņķi, Jaunalūksnes pagastā, 

1.9. Zariņi – Lenkava, Jaunalūksnes pagastā, 

1.10. Centra iela, Jaunannas pagastā, 

1.11. Arāji – Alksnīši, Jaunannas pagastā, 

1.12. Jaunanna – Eizentāle, Jaunannas pagastā, 

1.13. Dziļlejas – Kaijas, Jaunannas pagastā, 

1.14. Jaunlaicene – Dauguļi – Vidzemes šoseja, Jaunlaicenes pagastā, 

1.15. Jaunlaicene – Jānīši – Balti, Jaunlaicenes pagastā, 

1.16. Ermiķi – Letes, Kalncempju pagastā, 

1.17. Žagatas – Cempji, Kalncempju pagastā, 

1.18. Muiža – Adamova, Liepnas pagastā, 

1.19. Muiža – Aizupe, Liepnas pagastā, 

1.20. P41 – Cūku komplekss, Malienas pagastā, 

1.21. Kaķi – Lenkava, Malienas pagastā, 

1.22. Tomsona pagrieziens – Sebežnieki, Malienas pagastā, 

1.23. Stradiņš – Grundas, Mālupes pagastā, 

1.24. Priedulāji – Kadiķi, Mālupes pagastā, 

1.25. Mālupe – Purmala, Mālupes pagastā, 

1.26. Stradiņš – Mišķi, Mālupes pagastā, 

1.27. Ezīšava – Mārkalne, Mārkalnes pagastā, 
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1.28. Ponkuļi – Puncene, Pededzes pagastā, 

1.29. Čistigi – Zagorje, Pededzes pagastā, 

1.30. Stubarova – Šeļehova, Pededzes pagastā, 

1.31. Korneti – Slokas, Veclaicenes pagastā, 

1.32. Zeltiņi – Zemītes, Zeltiņu pagastā, 

1.33. Ziemeri - Šļukums, Ziemera pagastā, 

1.34. Iebrauktuve ar kadastra apzīmējumu 3601 038 1510, Alūksnē. 

2. Uzdot Īpašumu nodaļai un pagastu pārvaldēm šī lēmuma 1.punktā noteiktajiem ceļiem 

vai to posmiem sagatavot veicamo darbu apjomus un nepieciešamo finansējumu. 

 

Domes priekšsēdētājs                  A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.134 

 

Par saistošo noteikumu Nr. 16/2020  

“Grozījumi Alūksnes novada domes 2020. gada 26. marta saistošajos noteikumos 

Nr. 7/2020 “Par atvieglojumiem nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Alūksnes 

novadā”” izdošanu  

 

Pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5. panta trešo daļu, 

 

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 16/2020 “Grozījumi Alūksnes novada domes 

2020. gada 26. marta saistošajos noteikumos Nr. 7/2020 “Par atvieglojumiem nekustamā 

īpašuma nodokļa maksātājiem Alūksnes novadā”” un to paskaidrojuma rakstu. 

 

Domes priekšsēdētājs                 A.DUKULIS 
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https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2020/0206/Saistosie_noteikumi_nekust_nodoklis.pdf
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.135 

 

Par Alsviķu bibliotēkas nolikuma apstiprināšanu 

 

Pamatojoties uz Bibliotēku likuma 4. panta otro daļu, 

 

1. Apstiprināt Alsviķu bibliotēkas nolikumu (pielikumā uz  4 lapām). 

 

2. Lēmums stājas spēkā 2020. gada 1. jūnijā. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                              A.DUKULIS 
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https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2020/0206/Alsviku_bibliotekas_nolikums.pdf
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.136 

 

Par Bejas bibliotēkas nolikuma apstiprināšanu 

 

Pamatojoties uz Bibliotēku likuma 4. panta otro daļu, 

 

1. Apstiprināt Bejas bibliotēkas nolikumu (pielikumā uz  4 lapām). 

 

2. Lēmums stājas spēkā 2020.gada 1.jūnijā. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                A.DUKULIS 
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https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2020/0206/Bejas_bibliotekas_nolikums.pdf
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.137 

 

Par Veclaicenes bibliotēkas nolikuma apstiprināšanu 

 

Pamatojoties uz Bibliotēku likuma 4. panta otro daļu, 

 

1. Apstiprināt Veclaicenes bibliotēkas nolikumu (pielikumā uz  4 lapām). 

 

2. Lēmums stājas spēkā 2020. gada 1. jūnijā. 
 

Domes priekšsēdētājs                A.DUKULIS 
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https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2020/0206/Veclaicenes_bibliotekas_nolikums.pdf
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.138 

 

Par nolikuma “Par finansiāla atbalsta saņemšanas kārtību Alūksnes novada 

amatiermākslas kolektīvu tērpu darināšanai un iegādei” apstiprināšanu 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 5. punktu, 21. panta 

pirmās daļas 23. punktu, apstiprināt nolikumu Nr.8/2020 “Par finansiāla atbalsta saņemšanas 

kārtību Alūksnes novada amatiermākslas kolektīvu tērpu darināšanai un iegādei” (pielikumā). 

 

Domes priekšsēdētājs                 A. DUKULIS 
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https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2020/0206/Nolikums_amatierkolektivu_terpiem.pdf
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.139 

 

Par maksas pakalpojumiem Alūksnes novada tautas/kultūras/saieta namiem 

 

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

apakšpunktu un Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52. panta pirmās daļas 17. punkta a), b) 

un c) apakšpunktu, 

 

1. Apstiprināt organizēto pasākumu ieejas maksu cenrādi: 

1.1. Alsviķu pagasta kultūras namā (1.pielikums); 

1.2. Annas kultūras namā (2.pielikums); 

1.3. Sporta, kultūras, interešu izglītības un mūžizglītības centrā “Dailes” (3.pielikums); 

1.4. Kolberģa tautas namā (4.pielikums); 

1.5. Jaunannas tautas namā (5.pielikums); 

1.6. Jaunlaicenes tautas namā (6.pielikums); 

1.7. Liepnas tautas namā (7.pielikums); 

1.8. Malienas tautas namā (8.pielikums);  

1.9. Mālupes Saieta namā (9.pielikums); 

1.10. Mārkalnes tautas namā 10.pielikums); 

1.11. Pededzes tautas namā (11.pielikums); 

1.12. Veclaicenes tautas namā (12.pielikums); 

1.13. Zeltiņu tautas namā (13.pielikums); 

1.14. Māriņkalna tautas namā (14.pielikums). 

 

2. Iestādes vadītājs tiesīgs noteikt bezmaksas ieeju pasākumos šādos gadījumos: 

2.1. Valsts svētku, atceres un atzīmējamo dienu pasākumos; 

2.2. tradīciju un tradicionālajos pasākumos (Meteņi, pagastu svētki u.tml.); 

2.3.  iestādes amatierkolektīvu jubilejas pasākumos; 

2.4.  pasākumos sociāli mazaizsargāto personu grupām. 

 

3.  Atzīt par spēku zaudējušu Alūksnes novada domes 2015. gada 29. oktobra lēmumu Nr. 351 

“Par maksas pakalpojumiem Alūksnes novada tautas/kultūras/saieta namiem” (sēdes 

protokols Nr.17, 25.punkts). 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                             A. DUKULIS 
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https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2020/0206/Pielikums_ieejas_maksas.pdf
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.140 

 

Par maksas pakalpojuma tūrisma objektā “Padomju armijas raķešu bāze Zeltiņos” 

apstiprināšanu 

 

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

apakšpunktu, Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52. panta pirmās daļas 17. punkta d) 

apakšpunktu, 

 

1. Apstiprināt maksu par ekskursiju gida pavadībā tūrisma objektā “Padomju armijas 

raķešu bāze Zeltiņos”: 

1.1.  pieaugušajiem 4,00 EUR, 

1.2.  pirmsskolas vecuma bērniem un pensionāriem 2,00 EUR, 

1.3.  grupai līdz 5 cilvēku skaitam 10,00 EUR. 

2. Pakalpojumam Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro. 

3. Svītrot Alūksnes novada domes 2014. gada 26. jūnija lēmuma Nr. 233 “Par Zeltiņu 

muzeja maksas pakalpojumu apstiprināšanu” pielikuma 2.punktu “Maksa par ekskursiju 

gida pavadībā (grupai)”. 

4. Lēmums stājās spēkā 2020. gada 1. jūnijā. 

 

 

Domes  priekšsēdētājs                           A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.141 

 

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 domes 2011. gada 25. augusta saistošo noteikumu Nr. 23/2011 

“Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Alūksnes novada pašvaldības profesionālās ievirzes un 

interešu izglītības iestādēs” 3.punktu, Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52. panta pirmās 

daļas 12.punktu un Ministru kabineta 2013. gada 3. janvāra noteikumu Nr. 17 “Pievienotās 

vērtības nodokļa likuma normu piemērošanas kārtība un atsevišķas prasības pievienotās 

vērtības nodokļa maksāšanai un administrēšanai” 28. punktu un 29.2. punktu,  

 

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

par Alūksnes Bērnu un jauniešu centra pakalpojumiem, organizējot vasaras interešu 

izglītības programmas: 

1.1. Vasaras interešu izglītības programmām 2020. gada jūnijā – augustā (4 un vairāk 

dienas) – 7,00 EUR (septiņi euro) vienam dalībniekam; 

1.2. Vasaras interešu izglītības programmām 2020.gada jūnijā – augustā (3 un mazāk 

dienas) – 5,00 EUR (pieci euro) vienam dalībniekam. 

   

2. Vasaras interešu izglītības programmas organizēt ievērojot Ministru kabineta 2020. gada 

12. marta rīkojumā Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, citos normatīvajos 

aktos un kompetento personu norādījumos noteiktos ierobežojumus un drošības 

pasākumus.  

 

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

kārtību. 

 

Domes priekšsēdētājs               A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.142 

 

Par grozījumu Alūksnes novada domes 30.04.2020. lēmumā Nr.127 “Par finansējuma 

pārkārtošanu “COVID-19” izplatīšanas ierobežošanai” 

 

Ņemot vērā Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojuma Nr.103 “Par ārkārtējās 

situācijas uzsludināšanu” un, 

pamatojoties uz Epidemioloģiskās drošības likuma 4.panta trešo daļu, 36.2 panta pirmo 

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

pašvaldību budžetiem” 30.pantu, 

lai nodrošinātu “COVID – 19” izplatīšanas ierobežošanas pasākumu īstenošanu 

Alūksnes novadā, 

 

Izdarīt grozījumus Alūksnes novada domes 30.04.2020. lēmumā Nr.127 “Par 

finansējuma pārkārtošanu “COVID-19” izplatīšanas ierobežošanai”, lēmuma 1.punkta tabulu 

izsakot jaunā redakcijā: 

 

Uzskaites dimensija Aktivitāte Summa, EUR 

109202 Ārkārtas situācijas novēršanai materiālu 

iegāde (Covid-19) 

+ 30 000 

054002 Vides sakārtošanas projekti (pasākumi) - 20 000 

098231 Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju 

svētku nodrošinājums 

- 10 000 

 Kopā 0 

 

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu. 

 

Domes priekšsēdētājs         A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.143 

 

Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem   

Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskolai 

 

 Izskatot Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskolas 08.05.2020. iesniegumu 

Nr. AGLP/1.11/20/43 “Par papildus finansējumu ugunsdrošības prasību izpildei mācību 

klasēs un gaiteņos Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskolai”, kas saņemts un reģistrēts Alūksnes 

novada pašvaldībā 08.05.2020. ar Nr. ANP/1-42/20/1668, 

ņemot vērā atbilstību Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. aktualizētā 

Investīciju plāna 2015.-2020.gadam, kas apstiprināta ar Alūksnes novada domes 27.02.2020. 

lēmumu Nr.68, 2.2.nodaļas vidēja termiņa prioritātēm, Izglītības attīstības programmā 2016.-

2020.gadam, kas apstiprināta ar Alūksnes novada domes 24.03.2016. lēmumu Nr.103 (sēdes 

protokols Nr.5, 37.punkts), paredzēto uzdevumu un pasākumu plāna 1.1.1.apakšpunktu, 

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

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

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

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

administratīvajām teritorijām” 1.2.punktu, 

 

1. Izdalīt no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem finansējumu 6 987,00 EUR (seši 

tūkstoši deviņi simti astoņdesmit septiņi euro) Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskolas 

ugunsdrošības signalizācijas ierīkošanai. 

2. Minētos izdevumus attiecināt uz 092260 valdības funkciju kodu – Alekseja Grāvīša 

Liepnas pamatskola. 

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu. 

 

Domes priekšsēdētājs                  A.DUKULIS 
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2020. gada 28. maijā                                                                       sēdes protokols Nr.7, 14. p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.144 

 

Par līdzekļu piešķiršanu Strautiņu pamatskolai 

 

 Izskatot Strautiņu pamatskolas 14.05.2020. iesniegumu Nr. SPSK/1-11/20/24 “Par 

papildu finansējuma piešķiršanu”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 14.05.2020. ar 

Nr. ANP/1-42/20/1751, un Alsviķu pagasta pārvaldes 13.05.2020. iesniegumu 

Nr. APP/1.5/20/26 “Par līdzekļu pārkārtošanu un darbu veikšanu”, reģistrēts Alūksnes novada 

pašvaldībā 13.05.2020. ar Nr. ANP/1-42/20/1733, 

ņemot vērā atbilstību Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. aktualizētā 

Investīciju plāna 2015.-2020.gadam, kas apstiprināta ar Alūksnes novada domes 27.02.2020. 

lēmumu Nr.68, 2.2.nodaļas vidēja termiņa prioritātēm, Izglītības attīstības programmā 2016.-

2020.gadam, kas apstiprināta ar Alūksnes novada domes 24.03.2016. lēmumu Nr.103 (sēdes 

protokols Nr.5, 37.punkts), paredzēto uzdevumu un pasākumu plāna 1.1.1. un 

1.1.2. apakšpunktu, Būvniecības Valsts kontroles biroja 19.09.2017. lēmumu Nr.4.2.5-17/474, 

un izvirzītu mērķi nodrošināt pilnveidota mācību satura un pieejas ieviešanu izglītības iestādē 

no 2020. gada 1. septembra, 

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

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

budžetiem” 30. pantu,  

  

1. Piešķirt Strautiņu pamatskolai finansējumu 49 563 EUR (četrdesmit deviņi tūkstoši pieci 

simti sešdesmit trīs euro), tajā skaitā: 

1.1. 25 375 EUR (divdesmit pieci tūkstoši trīs simti septiņdesmit pieci euro) ēkas 

konstrukciju pastiprināšanas būvdarbiem un būvuzraudzībai; 

1.2. 24 188 EUR (divdesmit četri tūkstoši viens simts astoņdesmit astoņi euro) mācību 

vides infrastruktūras uzlabošanai. 

2. Finansējumu nodrošināt, veicot Alūksnes novada pašvaldības budžeta 2020. gadam 

pārkārtojumu:  

2.1.  par lēmuma 1.1. punktu no uzskaites dimensijas 098231 “Latvijas skolu jaunatnes 

dziesmu un deju svētku nodrošinājums”; 

2.2. par lēmuma 1.2. punktu no uzskaites dimensijas 011301 “Alsviķu pagasta pārvalde”. 

4. Lēmuma 1.punktā minēto finansējumu attiecināt uz 092210 uzskaites dimensiju – 

“Strautiņu pamatskola”. 

5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu. 

 

Domes priekšsēdētājs         A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.145 

 

Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem Alūksnes 

muzejam 

 

Izskatot Alūksnes muzeja 20.05.2020. iesniegumu Nr. MUZ/1-9/20/17 “Par 

finansējuma piešķiršanu”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 20.05.2020. ar 

Nr. ANP/1-42/20/1819, 

ņemot vērā atbilstību Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. aktualizētā 

Investīciju plāna 2015.-2020. gadam, kas apstiprināta ar Alūksnes novada domes 27.02.2020. 

lēmumu Nr. 68, 6.1.nodaļas vidēja termiņa prioritātēm, 

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

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

budžetiem” 16. panta otro daļu un 30. pantu, 

 

1. Izdalīt no Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem neparedzētiem 

gadījumiem finansējumu 1 700 EUR (viens tūkstotis septiņi simti euro) Alūksnes 

muzeja velorikšas ritošās daļas apkopei un jaunu akumulatora bateriju iegādei. 

2. Minētos finansējumu attiecināt uz 082201 valdības funkciju kodu – Alūksnes muzejs.  

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu. 

 

Domes priekšsēdētājs            A.DUKULIS 
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Lēmuma projekts satur ierobežotas  

pieejamības informāciju 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.146 

 

Par grozījumiem Alūksnes novada domes 31.01.2019. lēmumā Nr.15 “Par amata vietām 

un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā” 

 

Izskatot Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes 06.05.2020. iesniegumu Nr. SLP/1-

7/20/479 “Par grozījumiem Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes amatu sarakstā”, kas 

reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 06.05.2020. ar Nr. ANP/1-42/20/1639, Alūksnes 

novada Sociālo lietu pārvaldes 06.05.2020. iesniegumu Nr. SLP/1-7/20/488 “Par labojumu 

Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes 2020.gada 6.maijā iesniegumā Nr. SLP/1-7/20/479”, 

kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 07.05.2020. ar Nr. ANP/1-42/20/1659, un 

Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādes “SPRĪDĪTIS” 06.05.2020. iesniegumu Nr. PIIS/1-

07/20/23 “Par summēto darba laiku”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 06.05.2020. 

ar Nr. ANP/1-42/20/1644, 

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

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

5.9. un 5.10. punktu,  

 

Ar 2020.gada 1.jūniju izdarīt grozījumus Alūksnes novada domes 31.01.2019. lēmumā 

Nr.15 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”: 

1. Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādei “SPRĪDĪTIS” (29.pielikums) 5.1 pozīcijas 

amata vienībai – skolotāja palīgs svītrot tekstu un iekavas “(summētais darba 

laiks)”; 

2. Sociālo lietu pārvaldei (49.pielikums): 

2.1. 12.pozīcijas amata vienībai – sociālais darbinieks, profesijas klasifikatora 

kodu “2635 04” aizstāt ar profesijas klasifikatora kodu “2635 01”, darba 

slodzi “1” aizstāt ar darba slodzi “0,75”, mēnešalgas likmi [..] aizstāt ar 

mēnešalgas likmi [..], 

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

ar darba slodzi “0,75”, mēnešalgas likmi [..] aizstāt ar mēnešalgas likmi [..], 

2.3. 38.pozīcijas amata vienībai – sociālais darbinieks, amata nosaukumu 

“sociālais darbinieks” aizstāt ar amata nosaukumu “sociālā darba 

organizators”, amata saimi (apakšsaimi), līmeni “39./III A” aizstāt ar amata 

saimi (apakšsaimi) līmeni “39./II B”, profesijas klasifikatora kodu 

alu
ks
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.lv



“2635 01” aizstāt ar profesijas klasifikatora kodu “3412 03”, amatalgas 

grupu “8” aizstāt ar amatalgas grupu “5”, 

2.4. izveidot jaunu amata vienību – sociālais darbinieks, izsakot 39.1 pozīciju 

šādā redakcijā: 

 

2.5. 40.pozīcijas amata vienībai – sociālais darbinieks, amata saimi (apakšsaimi), 

līmeni “39./III A” aizstāt ar amata saimi (apakšsaimi) līmeni “39./II B”, 

darba slodzi “0,5” aizstāt ar darba slodzi “0,25”, mēnešalgas likmi [..] 

aizstāt ar mēnešalgas likmi [..]. 

 

Domes priekšsēdētājs                  A.DUKULIS 
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Lēmuma projekts satur ierobežotas  

pieejamības informāciju 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.147 

 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.148 

 

Par pašvaldības investīciju projektiem  

 

Ņemot vērā Ministru kabineta 2020. gada 12. maija noteikumus Nr.278 “Noteikumi 

par nosacījumiem un kārtību, kādā pašvaldībām izsniedz valsts aizdevumu ārkārtējās 

situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību”, turpmāk – 

Ministru kabineta noteikumi, 

 

1. Noteikt šādus investīciju projektus Alūksnes novada teritorijā: 

1.1. Baložu bulvāra, Alūksnē, Alūksnes novadā pārbūve, 

1.2. Priednieku tilta, Mālupes pagastā, Alūksnes novadā atjaunošana. 

 

2. Projektu atbalsta gadījumā nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu Ministru kabineta 

noteikumos noteiktajā apjomā.  

 
Domes priekšsēdētājs                             A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.149 

 

Par grozījumiem Alūksnes novada domes 27.02.2020. lēmumā Nr. 68 “Par Alūksnes 

novada attīstības programmas 2011.-2017.   Investīciju plāna 2015.-2020. gadam 

aktualizēšanu” 

 

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

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

Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 24.punktu,  

 

Papildināt Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. Investīciju plānu 

2015.-2020. gadam ar projekta idejām Nr.13.5. Priednieku tilta atjaunošana un Nr.23.8. 

Baložu bulvāra pārbūve atbilstoši pielikumam. 

 

Pielikumā: Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. Investīciju plāna 2015.-2020. 

gadam projektu Nr. 13.5. un 23.8. ieraksti uz 1 (vienas) lapas. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                             A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.150 

 

Par finansējuma pārkārtošanu būvprojekta izstrādei 

 

  Izskatot Alūksnes novada pašvaldības Plānošanas un attīstības nodaļas 25.05.2020. 

iesniegumu, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 25.05.2020. ar Nr. ANP/1-47/19/1883,  

ņemot vērā atbilstību Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. aktualizētā 

Investīciju plāna 2015.-2020.gadam,  kas apstiprināta ar Alūksnes novada domes  27.02.2020. 

lēmumu Nr.68, 1.3.nodaļas vidēja termiņa prioritātēm un 7.4.punktu,  

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

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

 

1. Pārdalīt Alūksnes novada pašvaldības 2020.gada pamatbudžeta finansējumu starp 

šādām aktivitātēm: 

Uzskaites dimensija Aktivitāte Summa, EUR 

049005 Projektu sagatavošanas un ieviešanas 

pasākumi 

+ 30 021 

054002 Vides sakārtošanas projekti (pasākumi) - 3 672 

082917 Arheoloģijas izpētes un pilsdrupu 

konservācijas un restaurācijas pasākumi 

- 10 000 

081001 Alūksnes novada sporta pasākumi (autorallijs 

“Alūksne 2020”) 

- 3 000 

082904 Sabiedrisko attiecību pasākumi (pasākums 

“Franču virtuves nedēļa”) 

- 3 000 

049010  ES projektu, Zivju fonda projektu 

līdzfinansējums 

- 10349 

 Kopā 0 

 

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu. 

Domes priekšsēdētājs         A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.151 

 

Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestāžu 

organizētajām nometnēm 

 

Ņemot vērā Ministru kabineta 2020. gada 21. maija rīkojuma Nr.279 “Grozījumi 

Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumā Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas 

izsludināšanu” 1.1.punktu, Izglītības pārvaldes 25.05.2020. iesniegumu Nr. IZP/01-19/20/59 

“Par līdzfinansējumu Alūksnes novada bērnu un jauniešu vasaras nometnēm un Alūksnes 

pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolas 03.10.2019. iesnieguma Nr. BJSS/1-17/19/74 “Par 

papildfinansējumu 2020. gada budžetam” 1. punktu un 1. pielikumu, 

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

apakšpunktu, Alūksnes novada domes 2011. gada 25. augusta saistošo noteikumu Nr. 23/11 

“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 2013. gada 3. janvāra noteikumu Nr.17 “Pievienotās 

vērtība nodokļa likuma normu piemērošanas kārtība un atsevišķas prasības pievienotās 

vērtības nodokļu maksāšanai un administrēšanai” 29.2. punktu, 

 

Apstiprināt maksu, kas netiks aplikta ar pievienotās vērtības nodokli, par: 

1. Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolas pakalpojumiem, organizējot 

vasaras nometnes: 

1.1.  “Pludmales volejbola skoliņa IV” no 20.07.2020. līdz 24.07.2020. – 20,00 EUR 

(divdesmit euro) dalībniekam, 

1.2.  “Pludmales volejbola skoliņa. AUGAM! IV” no 27.07.2020. līdz 31.07.2020. - 

20,00 EUR (divdesmit euro) dalībniekam, 

1.3. mācību treniņu nometnēm Alūksnē 2020.gada jūlijā - augustā (katra 6 dienas) –  

15,00 EUR (piecpadsmit euro)  vienam izglītojamajam;  

1.4. biatlona nodaļas mācību treniņu nometnei ārpus Alūksnes novada 2020.gada 

jūlijā (10 dienas) – 25,00 EUR (divdesmit pieci euro) vienam izglītojamajam; 

1.5. džudo nodaļas starptautiskajai mācību treniņu nometnei ārpus Alūksnes novada 

2020.gada jūlijā (6 dienas) – 20,00 EUR (divdesmit  euro) vienam 

izglītojamajam; 

2. Alūksnes Bērnu un jauniešu centra pakalpojumiem, organizējot vasaras nometnes: 

2.1.  “TIK TOK - jā vai nē” no 03.08.2020. līdz 07.08.2020. – 35,00 EUR (trīsdesmit 

pieci euro) dalībniekam, 
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2.2.  “PIRĀTU DĀRGUMI” no 10.08.2020. līdz 14.08.2020. - 35,00 EUR 

(trīsdesmit pieci euro) dalībniekam; 

3. Alūksnes novada vidusskolas pakalpojumiem, organizējot vasaras nometnes: 

3.1.  “PEPIJA IEPAZĪST ALŪKSNI” no 17.08.2020. līdz 21.08.2020. - 30,00 EUR 

(trīsdesmit euro) dalībniekam; 

3.2.  “VASARAS PRIEKI KOPĀ AR MINNIJU” no 17.08.2020. līdz 21.08.2020. 

30,00 EUR (trīsdesmit euro) dalībniekam.  

 

Domes priekšsēdētājs         A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.152 

 

Par Alūksnes novada domes priekšsēdētāja atvaļinājumu 

 

 Ņemot vērā Alūksnes novada domes priekšsēdētāja Artura DUKUĻA 2020.gada 

25.maija iesniegumu Alūksnes novada domei, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 

2020.gada 25.maijā ar Nr. ANP/1-47/20/1870, par atvaļinājuma piešķiršanu, pamatojoties uz 

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

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

“Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 2013.gada 28.novembra noteikumu 

Nr.3/2013 “Par atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā” 8.4.punktu, 

 

1. Arturam DUKULIM, Alūksnes novada domes priekšsēdētājam, piešķirt 

papildatvaļinājumu piecas darba dienas, laikā no 2020.gada 8.jūnija līdz 2020.gada 

12.jūnijam un  daļu ikgadējā atvaļinājuma divas kalendāra nedēļas, laikā no 2020.gada 

15.jūnija līdz 2020.gada 30.jūnijam, par laika periodu no 20.06.2019. līdz 19.06.2020. 

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu. 

 
 

Domes priekšsēdētājs                  A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.153 

 

Par saistošo noteikumu Nr.17/2020 

“Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2020. gada 28. janvāra saistošajos 

noteikumos Nr. 1/2020 “Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2020. 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” 

30. pantu, 

 

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.17/2020 “Par grozījumiem Alūksnes novada domes 

2020. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2020 “Par Alūksnes novada pašvaldības 

budžetu 2020.gadam”” un to paskaidrojuma rakstu. 

 

Domes priekšsēdētājs        A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.154 

 

Par Alūksnes novada pašvaldības 2019. gada pārskata apstiprināšanu 

 

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

 

Apstiprināt Alūksnes novada pašvaldības 2019. gada pārskatu. 

 

Pielikumā: Alūksnes novada pašvaldības 2019. gada pārskats uz 253 (divi simti 

piecdesmit trīs) lapām. 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                             A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.155 

 

Par atteikumu pārņemt nekustamo īpašumu Avotu ielā 6, Alūksnē, Alūksnes novadā 

 

Izskatot Valsts ieņēmumu dienesta 26.05.2020. vēstuli Nr. 5-5/1287, kas saņemta un 

reģistrēta Alūksnes novada pašvaldībā 27.05.2020. ar Nr. ANP/1-35/20/1918, par valstij 

piekritīgo nekustamo īpašumu Avotu ielā 6, Alūksnē Alūksnes novadā, 

izvērtējot to, ka būves ar kadastra apzīmējumiem 3601 033 5118 001, 3601 033 5118 

002, 3601 033 5118 003, Avotu ielā 6, Alūksnē, Alūksnes novadā nav izmantojamas 

pašvaldības funkciju nodrošināšanai, 

 

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

 

Nepārņemt Alūksnes novada pašvaldības īpašumā būves ar kadastra apzīmējumiem 

3601 033 5118 001, 3601 033 5118 002, 3601 033 5118 003, Avotu ielā 6, Alūksnē, Alūksnes 

novadā. 

 
Domes priekšsēdētājs                A.DUKULIS 
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