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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 

2020. gada 30. aprīlī  sēdes protokols Nr.6, 2. p. 

ALŪKSNES NOVADA DOMES 

LĒMUMS Nr.108 

Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Zvaigznītes”, Zeltiņu 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 17.02.2020. lēmumu (protokols Nr. 2, 2.p.), 

1. Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu

“Zvaigznītes”, Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā, īpašuma kadastra Nr. 3694 002

0299, kas sastāv no dzīvojamās ēkas un zemesgabala 0,5498 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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Alūksnē 

2020. gada 30. aprīlī                                                                       sēdes protokols Nr.6, 3. p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.109 

 

Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Zeltkalni 1”, Zeltiņu 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 16.03.2020. lēmumu (protokols Nr. 3, 2.p.), 

 

1. Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu “Zeltkalni 

1”, Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā, īpašuma kadastra Nr. 3694 001 0053, kas 

sastāv no  zemesgabala 4,29 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.110  

 

Par cirsmas “Ceļmala”, Ilzenes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu 

 

 Izskatot Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “Spodra” 30.03.2020. iesniegumu par 

cirsmas atsavināšanu izsolē, kas 31.03.2020. saņemts Alūksnes novada pašvaldībā  un reģistrēts 

ar Nr. ANP/1-42/20/1234, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 

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

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

 

1. Atsavināt Alūksnes novada pašvaldībai piederošu kustamo mantu, cirsmu – galveno 

cirti kailcirti (platība 0,71 ha, 1. kvartāla nogabalā Nr. 2, pārdodamais koku  apjoms 

cirsmā - 107,09 m³) īpašumā “Ceļmala”, Ilzenes pagastā, Alūksnes novadā, īpašuma 

kadastra Nr.3652 003 0109 (turpmāk - cirsma), pārdodot to izsolē. 

 

2. Uzdot Alūksnes novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas komisijai organizēt 

atsavināmās kustamās mantas - cirsmas - novērtēšanu, izstrādāt izsoles noteikumus un 

rīkot izsoli. 

 

Domes priekšsēdētājs                            A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.111  

 

Par kokmateriālu atsavināšanu un līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā 

iegūtajiem līdzekļiem 

 

Izskatot Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “SPODRA” 16.04.2020. iesniegumu 

Nr. SPO/1-5/20/48, kas saņemts un reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 17.04.2020. ar 

Nr. ANP/1-42/20/1416, par sagatavotu apaļo kokmateriālu pārdošanu izsolē, 

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 3. punktu, 21. panta 

pirmās daļas 19. punktu, 77. panta ceturto daļu, Publiskas personas mantas atsavināšanas 

likuma 3. panta pirmās daļas 1. punktu, 4. panta otro daļu, 6. panta otro daļu, 9. panta trešo daļu, 

10. pantu, 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. Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldībai piederošo kustamo mantu – apaļos 

kokmateriālus 191,38 m³ apjomā, kas iegūti saskaņā ar Valsts meža dienesta 2019. gada 

25. novembra apliecinājumu Nr.1252505, 2020. gada 6. janvāra apliecinājumu 

Nr.1260046 koku ciršanai. 

2. Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošana mutiskā izsolē.  

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

pašvaldības Īpašumu atsavināšanas komisijai. 

4. No kokmateriālu atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem izdalīt Alūksnes novada 

pašvaldības aģentūrai “SPODRA” finansējumu 2 435 EUR (divi tūkstoši četri simti 

trīsdesmit pieci euro) apaļo kokmateriālu sagatavošanas izdevumu segšanai. 

5. Lēmuma 4.punktā minēto finansējumu attiecināt uz 042201 uzskaites dimensiju – 

“Alūksnes novada pašvaldības īpašumā esošo mežu administrēšana un 

apsaimniekošana” 

6. Lēmuma 1., 2. un 3.punkts stājas spēkā ar tā pieņemšanu. 

7. Lēmuma 4.  un 5.punkts stājas spēkā pēc kokmateriālu atsavināšanas procesā iegūto 

līdzekļu ieskaitīšanas Alūksnes novada pašvaldībai. 

8. Alūksnes novada pašvaldības Finanšu nodaļai, izpildoties lēmuma 7.punktam, 

nodrošināt augstākminēto līdzekļu iekļaušanu Alūksnes novada pašvaldības budžetā 

2020.gadam. 

 

  Domes priekšsēdētājs                A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.112  

 

Par Alūksnes novada pašvaldības mežu apsaimniekošanas plāna 2020.-

2024. gadam apstiprināšanu 

 

 

 Pamatojoties uz  likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 3. punktu, Meža 

likuma 31. panta pirmo daļu un Ministru kabineta 2014. gada 4. februāra noteikumu Nr. 67 

“Noteikumi par meža apsaimniekošanas plānu” 9.2. apakšpunktu, 

 

Apstiprināt Alūksnes novada pašvaldības mežu apsaimniekošanas plānu 2020.-

2024. gadam (ar pielikumiem uz 86 astoņdesmit sešām lapām). 

 

Domes priekšsēdētājs                            A.DUKULIS 
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https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2020/3004/Mezu_apsaimniekosanas_plans.pdf
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.113 

 

Par Alūksnes pilsētas grants seguma ielām 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. punktu, 21. panta 

pirmās daļas 23. punktu,  

ņemot vērā Tautsaimniecības komitejas 20.04.2020. lēmumu (protokola Nr. 4, 4.p.), 

 

1. Plānot ielu seguma atjaunošanas darbus šādām Alūksnes pilsētas ielām: 

1.1. Aldaru ielai; 

1.2. Ausekļa ielai; 

1.3. Kārļa ielai; 

1.4. Krišjāņa Barona ielai (no pašvaldības īpašuma Jāņkalna ielā 12A līdz Smilšu ielai, 

no Smilšu ielas līdz Gulbenes ielai, iekļaujot pašvaldības iebrauktuvi ar kadastra 

apzīmējumu 3601 017 3229, no Gulbenes ielas līdz Tālavas ielai); 

1.5. Malienas ielai, iekļaujot pašvaldības autoceļa “Tālavas iela – Ķesteri’, Alsviķu 

pagastā, posmu no asfaltētā posma beigām līdz Malienas ielai; 

1.6. Melleņkalna ielai; 

1.7. Mežinieku ielai; 

1.8. Pilsētas bulvārim (no Jāņkalna ielas līdz Krišjāņa Barona ielai); 

1.9. Pūpolu ielai; 

1.10. Smilšu ielai (no Jāņkalna ielas līdz Dores ielai); 

1.11. Vītolu ielai. 

2. Uzdot pašvaldības aģentūrai “SPODRA” par šī lēmuma 1. punktā noteiktajām Alūksnes 

pilsētas ielām vai to posmiem, Alsviķu pagasta pārvaldei – par pašvaldības autoceļa 

“Tālavas iela – Ķesteri” posmu, sagatavot tehnisko dokumentāciju, tajā skaitā indikatīvā 

finansējuma apmēru atjaunošanas darbu veikšanai. 

3. Noteikt, ka šī lēmuma 1.punktā noteikto ielu, to posmu, autoceļa posma atjaunošanas 

darbi tiks realizēti pašvaldības budžetā konkrētajā gadā šim mērķim paredzētajā apjomā. 

 

Domes priekšsēdētājs                             A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.114 

 

Par Alūksnes novada domes 2020. gada 26. marta saistošo noteikumu Nr. 7/2020 

“Par atvieglojumiem nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Alūksnes novadā” 

precizēšanu  

 

Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 31.03.2020. atzinumu 

Nr.1-18/3072 “Par saistošajiem noteikumiem Nr. 7/2020”, reģistrēts Alūksnes novada 

pašvaldībā 31.03.2020. ar Nr. ANP/1-2/20/1241, un 

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

 

Precizēt Alūksnes novada domes 2020. gada 26. marta saistošos noteikumus Nr. 7/2020 

“Par atvieglojumiem nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Alūksnes novadā”: 

 

1. Aizstāt 6.punktā vārdus “nepilngadīgu/pilngadīgu bērnu” ar vārdiem “likumīgo 

apgādnieku”. 

2. Aizstāt 7.punktā skaitļus“4.1.” ar skaitļiem “4.2.”. 

3. Aizstāt 14.punktā skaitļus “4.1.” ar skaitļiem “4.2.”. 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.115  

 

Par Alūksnes novada domes 2020. gada 26. marta saistošo noteikumu Nr. 6/2020 “Par 

pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai 

ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai” precizēšanu 

 

Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 20.04.2020. atzinumu 

Nr.1-18/3715 “Par Alūksnes novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem”, reģistrēts 

Alūksnes novada pašvaldībā 21.04.2020. ar Nr. ANP/1-2/20/1441, un 

 

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

 

Precizēt Alūksnes novada domes 2020. gada 26. marta saistošos noteikumus Nr. 6/2020 

“Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai 

ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai”, 

 

papildinot saistošos noteikumus ar 30. punktu šādā redakcijā: 

 

“30. Atzīt par spēku zaudējušiem Alūksnes novada domes 2017. gada 25. maija saistošos 

noteikumus Nr. 10/2017 “Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu 

pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai”.  

 

Domes priekšsēdētājs               A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.116  

 

Par saistošo noteikumu Nr. 11/2020 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Alūksnes 

novadā” izdošanu 
 

 Pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35. panta otro, 

ceturto un piekto daļu, Ministru kabineta 2009. gada 17. jūnija noteikumu Nr. 550 “Kārtība, 

kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa 

nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību” 13. un 15. punktu, 

 

 Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 11/2020 “Par sociālās palīdzības pabalstiem 

Alūksnes novadā” un to paskaidrojumu rakstu. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                            A.DUKULIS 
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https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2020/3004/Saistosie_noteikumi_socialas_palidzibas_pabalsti.pdf
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2020/3004/Saistosie_noteikumi_socialas_palidzibas_pabalsti.pdf
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.117  

 

Par saistošo noteikumu Nr. 12/2020 “Par pašvaldības pabalstiem Alūksnes novadā” 

izdošanu 

 

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

 

 Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 12/2020 “Par pašvaldības pabalstiem Alūksnes 

novadā” un to paskaidrojumu rakstu. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                           A.DUKULIS 
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https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2020/3004/Saistosie_noteikumi_pasvaldibas_pabalsti.pdf
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.118  

 

Par saistošo noteikumu Nr. 13/2020 “Grozījums Alūksnes novada domes 2019. gada 

26. septembra saistošajos noteikumos Nr. 13/2019 “Par materiālo atbalstu bāreņiem un 

bez vecāku gādības palikušiem bērniem un audžuģimenēm”” izdošanu 

 

Pamatojoties uz likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 25.2 panta pirmo 

un piekto daļu, Ministru kabineta 2005. gada 15. novembra noteikumu Nr. 857 “Noteikumi par 

sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir 

ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās” 27., 30., 31., 31.1, 32.  punktu 

un Ministru kabineta 2018. gada 26. jūnija noteikumu Nr. 354 “Audžuģimenes noteikumi” 

78.1., 78.2. punktu, Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumu Nr. 1549 “Kārtība, 
kādā piešķir un izmaksā atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu” 2. punktu, 

 

 apstiprināt saistošos noteikumus Nr.13/2020 “Grozījums Alūksnes novada domes 

2019. gada 26. septembra saistošajos noteikumos Nr. 13/2019 “Par materiālo atbalstu bāreņiem 

un bez vecāku gādības palikušiem bērniem un audžuģimenēm””  un to paskaidrojuma rakstu. 

 

Domes priekšsēdētājs                           A.DUKULIS 
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https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2020/3004/Saistosie_noteikumi_atbalsts_bareniem.pdf
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2020/3004/Saistosie_noteikumi_atbalsts_bareniem.pdf
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2020/3004/Saistosie_noteikumi_atbalsts_bareniem.pdf
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.119  

 

Par saistošo noteikumu Nr.14/2020 

“Par trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu 

Alūksnes novadā” izdošanu 

 

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

dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14. panta sesto daļu un 2010. gada 30. marta Ministru kabineta 

noteikumu Nr. 299 “Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par 

trūcīgu” 10. punktu, 

 apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 14/2020 “Par trūcīgas vai maznodrošinātas 

ģimenes (personas) statusa noteikšanu Alūksnes novadā” un to paskaidrojumu rakstu. 

Domes priekšsēdētājs                            A.DUKULIS 

  

alu
ks

ne
.lv

https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2020/3004/Saistosie_noteikumi_truciga_statusa_noteiksana.docx
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2020/3004/Saistosie_noteikumi_truciga_statusa_noteiksana.docx
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.120  

 

Par saistošo noteikumu Nr. 15/2020  

“Par sociālajiem pakalpojumiem Alūksnes novada pašvaldībā” izdošanu 

 

Pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3. panta trešo daļu,  

 

 Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 15/2020 “Par sociālajiem pakalpojumiem 

Alūksnes novada pašvaldībā” un to paskaidrojuma rakstu. 

 
Domes priekšsēdētājs                            A.DUKULIS 

  

alu
ks

ne
.lv

https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2020/3004/Saistosie_noteikumi_socialie_pakalpojumi.pdf
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2020/3004/Saistosie_noteikumi_socialie_pakalpojumi.pdf
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.121 

 

Par Alūksnes novada domes 2020. gada 26. marta saistošo noteikumu Nr.8/2020 

“Grozījumi Alūksnes novada domes 2016. gada 24. novembra saistošajos noteikumos 

Nr. 23/2016 “Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas 

kārtību Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēs”” precizēšanu  

 

 

Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 31.03.2020. atzinumu 

Nr.1-18/3044 “Par saistošajiem noteikumiem Nr. 8/2020”, un 

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

 

Precizēt Alūksnes novada domes 2020. gada 26. februāra saistošos noteikumus Nr. 8/2020 

“Grozījumi Alūksnes novada domes 2016. gada 24. novembra saistošajos noteikumos 

Nr. 23/2016 “Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību 

Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēs””:  

 

1. saistošo noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu izteikt šādā redakcijā: “Izdoti saskaņā 

ar Vispārējās izglītības likuma 26. panta pirmo daļu”; 

2. papildināt saistošos noteikumus ar 1.23. apakšpunktu šādā redakcijā: 

“1.23. svītrot saistošo noteikumu izdošanas tiesiskajā pamatojumā norādi uz likuma “Par 

pašvaldībām” 43. panta trešo daļu”.  

 

Domes priekšsēdētājs                 A.DUKULIS 
  

alu
ks

ne
.lv
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.122  

 

Par grozījumu Bejas pamatskolas nolikumā 

 

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

likuma 22. panta pirmo daļu,  

 

Izdarīt Alūksnes novada domes 2017. gada 23. novembra noteikumos Nr. 8/2017 

“Bejas pamatskolas nolikums” grozījumu un papildināt nolikumu ar 9.3. apakšpunktu šādā 

redakcijā: 

“9.3. speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar mācīšanās 

traucējumiem (kods 21015611)”. 

 

Domes priekšsēdētājs               A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.123  

 

Par Zeltiņu bibliotēkas nolikuma apstiprināšanu 

 

Pamatojoties uz Bibliotēku likuma 4. panta otro daļu, 

 

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

 

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

 

Domes priekšsēdētājs                            A.DUKULIS 

  

alu
ks

ne
.lv

https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2020/3004/Zeltinu_bibliotekas_nolikums.pdf
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.124  

 

Par projektu “Pededzes stāsti”  

Izskatot biedrības “Pededzes Nākotne” (reģistrācijas Nr. 40008051202) 07.04.2020. 

iesniegumu, reģistrētu Alūksnes novada pašvaldībā 08.04.2020. ar Nr. ANP/1- 41/20/1325, par 

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

pirmās daļas 5.punktu,  21. panta pirmās daļas 23. un 27.punktu un  Alūksnes novada domes 

22.11.2012. saistošo noteikumu Nr.32/2012 “Par Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma 

piešķiršanu sabiedriski nozīmīgiem projektiem” 1.4.2. un 3.6.1. apakšpunktu, 

1. Atbalstīt biedrības “Pededzes Nākotne” (reģistrācijas Nr. 40008051202), piedalīšanos 

Vidzemes kultūras programmas 2020. gada projektu konkursā ar projektu “Pededzes 

stāsti” (turpmāk – projekts). 

 

2. Projekta atbalsta gadījumā:  

2.1.  nodrošināt līdzfinansējumu projekta realizācijai 670 EUR (seši simti septiņdesmit 

euro)  no Alūksnes novada pašvaldības 2020.gada budžeta līdzekļiem; 

2.2.  slēgt sadarbības līgumu ar biedrību “Pededzes Nākotne” par projekta realizāciju. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                A. DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.125  

 

Par valsts budžeta finansējuma sadali Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēm 

mācību literatūras un/vai mācību līdzekļu iegādei 

 

 Pamatojoties uz likuma “Par valsts budžetu 2020. gadam” 2. punktu un 4. pielikumu, 

Ministru kabineta 19.01.2016. noteikumu Nr. 41 “Kārtība, kādā valsts un pašvaldības finansē 

mācību līdzekļu iegādi izglītības iestādēm” 4. un 5. punktu, Izglītības un Zinātnes ministrijas 

10.03.2020. rīkojumu Nr.1-2e/20/118 “Par valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu mācību līdzekļu 

un mācību literatūras iegādei pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēm 2020.gadā”, 

 

1. Valsts budžeta finansējumu mācību literatūras un/vai mācību līdzekļu iegādei 2020. gadam 

sadalīt proporcionāli skolēnu skaitam pašvaldības izglītības iestādēs uz 2019. gada 

1. septembri. 

 

2. Apstiprināt valsts budžeta finansējuma sadali Alūksnes novada pašvaldības izglītības 

iestādēm, kas īsteno licencētas pirmsskolas izglītības programmas, vispārējās pamatizglītības 

programmas un vispārējās vidējās izglītības programmas, saskaņā ar pielikumu. 

 

Domes priekšsēdētājs                 A.DUKULIS 
  alu

ks
ne

.lv

https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2020/3004/Macibu_lidzeklu_finansejums.pdf


 

 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 

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 

2020. gada 30. aprīlī                                                                       sēdes protokols Nr.6, 20. p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.126  

 

Par grozījumu Alūksnes novada domes 07.04.2020. lēmumā Nr.107 “Par valsts budžeta 

dotācijas brīvpusdienām un Alūksnes novada pašvaldības līdzmaksājuma izlietojumu 

izglītojamo ēdināšanai ārkārtējās situācijas laikā”   

 

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

situācijas izsludināšanu” 4.3.3 punktu ar tā grozījumiem, kas stājās spēkā 2020. gada 9. aprīlī, 

 

Izdarīt grozījumu Alūksnes novada domes 07.04.2020. lēmumā Nr. 107 “Par valsts 

budžeta dotācijas brīvpusdienām un Alūksnes novada pašvaldības līdzmaksājuma izlietojumu 

izglītojamo ēdināšanai ārkārtējās situācijas laikā”: papildināt 1.un 2.punktu aiz vārda “aprīlī” 

ar vārdiem “un maijā”. 

 

Domes priekšsēdētājs                 A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS 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, 

 

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

aktivitātēm: 

Uzskaites dimensija Aktivitāte Summa, EUR 

109202 Ārkārtas situācijas novēršanai materiālu 

iegāde (Covid-19) 

+ 20 000 

054002 Vides sakārtošanas projekti (pasākumi) - 20 000 

 Kopā 0 

 

2. Alūksnes novada pašvaldības Finanšu nodaļai nodrošināt augstākminēto līdzekļu 

pārkārtošanu nākamajos budžeta grozījumos.  

 

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu. 

 

Domes priekšsēdētājs                  A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.128  

 

Par aizņēmumu ERAF projekta “Infrastruktūras risinājumi deinstitucionalizācijas 

īstenošanai Alūksnes novadā” īstenošanai 

 

Ņemot vērā 22.01.2020. starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un Alūksnes novada 

pašvaldību noslēgto vienošanos par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr.9.3.1.1-

19/I/048, kas reģistrēta Alūksnes novada pašvaldībā 27.01.2020. ar Nr. ANP/1-45.3/20/21, 

Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. aktualizētā Rīcības plāna 2015.-

2017. gadam, kas apstiprināts ar Alūksnes novada domes 29.01.2015. lēmumu Nr. 16 , 

3.1. punktu, un aktualizētā Investīciju plāna 2015.-2020. gadam, kas apstiprināts ar Alūksnes 

novada domes  27.02.2020. lēmumu Nr. 68, 43.2. punktu,  

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

pirmās daļas 7. punktu, 21. panta pirmās daļas 2., 23. un 27. punktu, likuma “Par valsts budžetu 

2020. gadam” 13. panta pirmās daļas 1. punktu, likuma “Par pašvaldību budžetiem” 22., 24. un 

30. pantu, Ministru kabineta 2019. gada 10.decembra noteikumu Nr. 590 “Noteikumi par 

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

 

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

Alūksnes novada pašvaldībai ņemt vidējā termiņa aizņēmumu Valsts kasē ar Valsts 

kases noteiktajiem aizņēmuma procentiem Eiropas Savienības Eiropas Reģionālās 

attīstības fonda specifiskā atbalsta mērķa 9.3.1.1. “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība 

deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai 2.kārta” projekta “Infrastruktūras risinājumi 

deinstitucionalizācijas īstenošanai Alūksnes novadā” līdz 140 472 EUR (viens simts 

četrdesmit tūkstoši četri simti septiņdesmit diviem euro), ar tā izņemšanu vidējā 

termiņā,  ar aizņēmuma pamatsummas atmaksas termiņu no 2022. gada marta līdz 

2031. gada decembrim (ieskaitot). 

2. Aizņēmumu garantēt ar Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem. 

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu. 

 

Pielikumā: Paredzamā aizņēmuma atmaksas plānotais grafiks uz 3 lapām. 

 

Domes priekšsēdētājs                 A.DUKULIS 
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https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2020/3004/aiznemumu%20aprekins_2020_Uzvarsa_iela_1_deinstitucionalizacija.pdf
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.129  

 

Par līdzekļu izdalīšanu Ziemera pagasta pārvaldei no Alūksnes novada pašvaldības Ceļu 

un ielu uzkrājuma fonda 

 

Izskatot Ziemera pagasta pārvaldes 20.04.2020. iesniegumu Nr. ZIPP/1-5/20/21 “Par 

papildus finansējuma piešķiršanu pašvaldības autoceļu “Atvases - Ziemeļnieki” un “Stūrīši – 

Ziemeri” pārbūvei”, kas saņemts un reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 20.04.2020. ar Nr. 

ANP/1-42/20/1429,  

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

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

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

un ielu fonda pārvaldīšanas kārtība” (apstiprināta ar 29.01.2015. Alūksnes novada domes 

lēmumu Nr. 12, protokols Nr. 2, 9.punkts) 8.punktu, Alūksnes novada attīstības programmas 

2011.-2017. aktualizētā Rīcības plāna 1.3. punktu un Investīciju plāna 2015.-2020.gadam 20.2. 

un 20.3. punktu, 

 

1. Izdalīt Ziemera pagasta pārvaldei no Alūksnes novada pašvaldības Ceļu un ielu 

uzkrājuma fonda finansējumu 5 000 EUR (pieci tūkstoši euro) pašvaldības autoceļu 

“Atvases – Ziemeļnieki” un “Stūrīši – Ziemeri”, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā 

pārbūvei. 

2. Alūksnes novada pašvaldības Finanšu nodaļai nodrošināt iepriekš minēto līdzekļu 

pārkārtošanu nākamajos budžeta grozījumos. 

 
 

Domes priekšsēdētājs                             A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.130 

 

Par līdzekļu piešķiršanu Alūksnes novada pašvaldības aģentūrai “ALJA” 

 

 Izskatot Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “ALJA” 22.04.2020. iesniegumu “Par 

līdzekļu piešķiršanu”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 22.04.2020. ar Nr. ANP/1-

42/20/1470,  

ņemot vērā Alūksnes novada pašvaldības 27.02.2020. nolikumu “Par licencēto 

makšķerēšanu Alūksnes ezerā”, kas stāsies spēkā 2020. gada 1. maijā, 

 pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 3. punktu, 21. panta 

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

  

1. Piešķirt finansējumu 3328,00 EUR (trīs tūkstoši trīs simti divdesmit astoņi euro) Alūksnes 

novada pašvaldības aģentūrai “ALJA” Alūksnes ezera makšķerēšanas licenču, informatīvo 

lapu drukāšanai, licenču iepakojumiem un licenču maketēšanai. 

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

pārkārtojumu no uzskaites dimensijas 054002 “Vides sakārtošanas projekti (pasākumi)”. 

3. Lēmuma 1.punktā minēto finansējumu attiecināt uz 06202 uzskaites dimensiju – 

“Pašvaldības aģentūra “ALJA””. 

4. Alūksnes novada pašvaldības Finanšu nodaļai nodrošināt augstākminēto līdzekļu 

pārkārtošanu nākamajos budžeta grozījumos.  

5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu. 

 

Domes priekšsēdētājs                  A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.131 

 

Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem   

Alūksnes šaursliežu dzelzceļa stacijas ēkas pārbūvei 

 

Izskatot Alūksnes novada pašvaldības Plānošanas un attīstības nodaļas 27.04.2020. 

iesniegumu, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 27.04.2020. ar Nr. ANP/1-47/20/1533, 

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

plāna 2015.-2020. gadam 69.5. punktu,  

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

pirmās daļas 5. un 10.punktu, 21. panta pirmās daļas 2. un 23.punktu, likuma “Par pašvaldību 

budžetiem” 16. panta otro daļu un 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 12 089,00 EUR 

(divpadsmit tūkstoši astoņdesmit deviņi euro) ventilācijas sistēmas izbūvei Alūksnes 

dzelzceļa stacijas ēkā. 

2. Minēto finansējumu attiecināt uz 045301 uzskaites dimensiju – Alūksnes šaursliežu 

dzelzceļa stacijas uzturēšana. 

3. Alūksnes novada pašvaldības Administrācijas Finanšu nodaļai nodrošināt augstākminēto 

līdzekļu pārkārtošanu nākamajos budžeta grozījumos.  

4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu. 

 

Domes priekšsēdētājs              A.DUKULIS 
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