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Alūksnē 

2022. gada 30. jūnijā                                                          sēdes protokols Nr.17, 3.p. 

 

LĒMUMS Nr.244 

 

Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Jāņkalna ielā 10–6, Alūksnē, 

Alūksnes novadā atsavināšanu 

 

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību “ALŪKSNES NAMI” 10.05.2022. 

iesniegumu Nr. AN/1.7.1/22/127, kas saņemts un reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 

11.05.2022. ar Nr. ANP/1-42/22/1725,  

secinot to, ka pēc ugunsgrēka radītiem postījumiem nepieciešamie izdevumi, lai savestu 

dzīvošanai kārtībā dzīvokli Jāņkalna ielā 10–6, Alūksnē, Alūksnes novadā, bet vēlāk arī 

administrēšanas un uzturēšanas izdevumi, nav samērojami ar īpašuma faktisko vērtību un 

izmantošanas iespējām, 

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

personas mantas atsavināšanas likuma 3. panta otro daļu, 4. panta otro daļu, 5. panta pirmo un 

piekto daļu, 8. panta trešo daļu,  

 

1. Atzīt, ka Alūksnes novada pašvaldības dzīvoklis Jāņkalna ielā 10-6, Alūksnē, Alūksnes 

novadā nav derīgs dzīvošanai. 
 

2. Sagatavot un nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu 

Jāņkalna ielā 10-6, Alūksnē, Alūksnes novadā ar kopējo platību 24,4 m² un ar to 

saistītām kopīpašuma 244/3207 domājamām daļām no divstāvu dzīvojamās ēkas, zemes 

un palīgēkas. 

 

3. Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē. 

 

4. Uzdot nosacītās cenas noteikšanu un dzīvokļa īpašuma atsavināšanu veikt Īpašumu 

atsavināšanas komisijai. 
 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 
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LĒMUMS Nr.245 

 

Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Alsviķu cehs”, Alsviķos, 

 Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā daļas iznomāšanu 

 

 Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību “EUROSPECTEH”, reģistrācijas 

Nr. 40003559685 iesniegumu, kas saņemts Alūksnes novada pašvaldībā 25.05.2022. un 

reģistrēts ar Nr. ANP/1-40/22/1936, par pašvaldības zemes nomu motorizētās tehnikas 

novietošanai, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas ievaddaļu, 

77. panta ceturto daļu, “Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 

novēršanas likuma” 6¹. panta pirmo daļu,  

 

1. Nodot nomā Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Alsviķu cehs”, 

Alsviķos, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā, sastāvā esošās zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 3642 006 0268 daļu 767 m² platībā. Nekustamā īpašuma daļas 

iznomāšanas mērķis – motorizētās tehnikas novietošana.  

2. Noteikt nekustamā īpašuma nomas termiņu 10 gadi no nekustamā īpašuma nomas 

līguma spēkā stāšanās dienas. 

3. Nomnieka noteikšanai rīkot izsoli ar neatkarīga vērtētāja noteiktu tirgus cenu. 

4. Uzdot nekustamā īpašuma “Alsviķu cehs”, Alsviķos, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā 

zemes vienības daļas nomas tiesību izsoles organizēšanu veikt Alūksnes novada 

pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijai. 

5. Izsoles noteikumus un rezultātus publicēt pašvaldības interneta vietnē www.aluksne.lv. 

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 

  

http://www.aluksne.lv/


 
 

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 30. jūnijā                                                          sēdes protokols Nr.17, 5.p. 

 

LĒMUMS Nr.246 

 

Par cirsmu paketes īpašumā “Mārsili”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu 

 

 Izskatot Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “Spodra” 24.05.2022. iesniegumu par 

cirsmu paketes atsavināšanu izsolē, kas 24.05.2022. saņemts Alūksnes novada pašvaldībā un 

reģistrēts ar Nr. ANP/1-42/22/1909, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta 

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

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

 

1. Atsavināt Alūksnes novada pašvaldībai piederošu kustamo mantu - cirsmas īpašumā 

“Mārsili”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā, īpašuma kadastra Nr. 3642 008 0024 

(turpmāk - cirsmas), atsavinot vienā izsoles paketē ar kopējo pārdodamo koku apjomu 

140,51 m³: 

1.1. Cirsmu – Sanitāro izlases cirti īpašuma “Mārsili”, Alsviķu pagastā, Alūksnes 

novadā, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 3642 008 0024 (platība 1,21 ha, 

1. kvartāla nogabalos Nr.2, Nr.3, Nr.4, Nr.5); 

1.2. Cirsmu – Galveno cirti - kailcirti īpašuma “Mārsili”, Alsviķu pagastā, Alūksnes 

novadā, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 3642 008 0024 (platība 0,29 ha, 

1. kvartāla nogabalā Nr.10); 

1.3. Cirsmu – Kopšanas cirti īpašuma “Mārsili”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā, 

zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 3642 008 0024 (platība 0,62 ha, 1. kvartāla 

nogabalā Nr.11). 

 

2.  Uzdot Alūksnes novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas komisijai organizēt 

atsavināmās kustamās mantas - cirsmu paketes novērtēšanu, izstrādāt izsoles noteikumus 

un rīkot izsoli. 

 

Domes priekšsēdētājs                 Dz.ADLERS 
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LĒMUMS Nr.247 

 

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

2027.gadam, izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam Malienas ielā 4, Alūksnē, 

Alūksnes novadā 

 

        Alūksnes novada pašvaldībā 2022. gada 7. jūnijā saņemts fiziskas personas (turpmāk – 

Ierosinātājs) iesniegums (reģistrēts ar Nr. ANP/1-24/22/531), ar lūgumu uzsākt lokālplānojuma 

izstrādi Ierosinātājam piederošā nekustamā īpašuma Malienas ielā 4, kadastra numurs 3601 017 

3941, Alūksnē, Alūksnes novadā, sastāvā esošajā zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 3601 

017 3941, ar mērķi mainīt teritorijas funkcionālo zonējumu. 

       Izskatot saņemto iesniegumu un izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju par 

nekustamo īpašumu Malienas iela 4, kadastra numurs 3601 017 3941, Alūksnē, Alūksnes 

novadā (turpmāk – Lokālplānojuma teritorija), spēkā esošos normatīvos aktus un spēkā esošos 

Alūksnes novada attīstības dokumentus, konstatēts: 

       Saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības domes 2015.gada 27.augusta saistošajiem 

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

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” (turpmāk – Alūksnes novada 

teritorijas plānojums 2015.-2027.gadam) Lokālplānojuma teritorija atrodas Publiskās apbūves 

teritorijā (P), kuras galvenais izmantošanas mērķis, atbilstoši teritorijas izmantošanas un 

apbūves noteikumiem, ir publiskā apbūve un teritorijas izmantošana. 

       Lokālplānojuma izstrādes priekšlikums paredz funkcionālā zonējuma maiņu no Publiskās 

apbūves teritorijas (P) uz Savrupmāju apbūves teritoriju (DzS), lai Ierosinātājs varētu īpašumā 

būvēt savrupmāju. 

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

ilgtspējīgas stratēģijas spēkā stāšanās lokālplānojumā var grozīt vietējās pašvaldības teritorijas 

plānojumu, ciktāl lokālplānojums nav pretrunā ar vietējās pašvaldības ilgtspējīgas attīstības 

stratēģiju. 

      Kā viens no uzdevumiem teritorijas plānošanas dokumentā “Alūksnes novada ilgtspējīgas 

attīstības stratēģija 2012.-2030.gadam” ir droša, dabiska un pieejama vide dzīvošanai, darbam 

un atpūtai. 

       Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 13. panta trešo daļu, ja lokālplānojuma 

vai detālplānojuma ierosinātājs nav attiecīgā pašvaldība, to izstrādi un īstenošanu finansē 

ierosinātājs, par to noslēdzot līgumu ar vietējo pašvaldību. 

      Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12. panta 

pirmo daļu, 23. panta ceturto daļu un 24. pantu, Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu 

Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 75.,76. un 

132. punktu, Alūksnes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2012.-2030. gadam, 



1. Uzsākt lokālplānojuma izstrādi, nekustamajam īpašumam Malienas iela 4 (kadastra  

numurs 3601 017 3941), Alūksnē, Alūksnes novadā (turpmāk – Lokālplānojums) ar 

mērķi detalizēt Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015.-2027.gadam. 

2. Apstiprināt darba uzdevumu Lokālplānojuma izstrādei (1. pielikums). 

3. Par Lokālplānojuma vadītāju apstiprināt Aivitu MĀSĒNU. 

4. Mēneša laikā pēc šī lēmuma stāšanās spēkā slēgt līgumu ar Ierosinātāju par 

Lokālplānojuma izstrādi un finansēšanas kārtību (2. pielikums). 

5. Līdz 14.07.2022. Lokālplānojuma Ierosinātājam sniegt informāciju par 

Lokālplānojuma izstrādātāju. 

6. Lēmumu par Lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu publicēt Teritorijas attīstības 

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

7. Paziņojumu par Lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu ievietot Latvijas Republikas 

oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis’, pašvaldības informatīvajā izdevumā 

“Alūksnes Novada Vēstis” un pašvaldības tīmekļa vietnē www.aluksne.lv. 

 

Domes priekšsēdētājs                 Dz.ADLERS 

  

https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/0407/247_Malienas_iela_darba%20uzdevums.docx
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/0407/247_Malienas_iela_līgums.docx
http://www.aluksne.lv/
http://www.aluksne.lv/
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LĒMUMS Nr.248 

 

Par Investīciju plāna 2022.-2027. 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” 73. punktu, 

Aktualizēt Alūksnes novada attīstības programmas 2022.-2027. gadam Investīciju 

plānu 2022.-2027. gadam, aktualizējot 1 (vienu) ierakstu Nr. 2.4.5.  

Pielikumā: Alūksnes novada attīstības programmas 2022.-2027. gadam Investīciju plāna 2022.-

2027. gadam projekta idejas Nr. 2.4.5. ieraksts uz 1 (vienas) lapas. 

 

Domes priekšsēdētājs                 Dz.ADLERS 

 

  

https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/0407/248_Investiciju_plana_grozijumi.docx
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/0407/248_Investiciju_plana_grozijumi.docx
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LĒMUMS Nr.249 

 

Par saistošo noteikumu Nr. 13/2022 

“Par Alūksnes novada teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu ” izdošanu 

 

Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 25.01.2021. Nr.1-18/709 

atzinumu un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 5. un 6. punktu, 

Ministru kabineta 2010. gada 28. septembra noteikumu Nr. 906 “Dzīvojamās mājas sanitārās 

apkopes noteikumi” 4. punktu, Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumu Nr. 500 

“Vispārīgie būvnoteikumi” 158.2. apakšpunktu, 

 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 13/2022 “Par  Alūksnes novada teritorijas kopšanu 

un būvju uzturēšanu” un to paskaidrojuma rakstu.  

2. Atzīt par spēku zaudējušu Alūksnes novada pašvaldības domes 2017. gada 

28. septembra lēmumu Nr. 344 “Par saistošo noteikumu Nr. 19/2017 “Alūksnes novada 

teritorijas, ēku/būvju un apstādījumu kopšanas un uzturēšanas saistošie noteikumi” 

izdošanu”. 

3. Atcelt Alūksnes novada pašvaldības domes 2020. gada 28. decembra lēmumu Nr. 329 

“Par saistošo noteikumu Nr. 28/2020 “Grozījumi Alūksnes novada teritorijas, ēku/būvju 

un apstādījumu kopšanas un uzturēšanas saistošie noteikumi”” izdošanu”. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                                Dz.ADLERS    

 

 

  

https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/0407/249_Saistosie_noteikumi_teritorijas_kopsana.docx
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/0407/249_Saistosie_noteikumi_teritorijas_kopsana.docx
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LĒMUMS Nr.250 

 

Par saistošo noteikumu Nr. 14/2022 “Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības domes 

2022. gada 2. maija saistošajos noteikumos Nr. 11/2022 “Par sociālajiem pakalpojumiem 

Alūksnes novadā”” izdošanu 

 

 Pamatojoties uz  Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3. panta otro un 

trešo daļu, Ministru kabineta 2003. gada 27. maija noteikumu Nr. 275 “Sociālās aprūpes un 

sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas 

tiek segtas no pašvaldības budžeta” 6. punktu, 

  

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 14/2022 “Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības 

domes 2022. gada 2. maija saistošajos noteikumos Nr. 11/2022 “Par sociālajiem 

pakalpojumiem Alūksnes novadā””  un to paskaidrojuma rakstu. 

 

Domes priekšsēdētājs                 Dz.ADLERS 

  

https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/0407/250_Saistosie_noteikumi_Socialie_pakalpojumi.docx
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/0407/250_Saistosie_noteikumi_Socialie_pakalpojumi.docx
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/0407/250_Saistosie_noteikumi_Socialie_pakalpojumi.docx
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LĒMUMS Nr.251 

 

Par saistošo noteikumu Nr. 15/2022  “Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības domes 

2020. gada 30. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 12/2020 “Par pašvaldības pabalstiem 

Alūksnes novadā”” izdošanu 

 

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

  

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 15/2022 “Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības 

domes 2020. gada 30. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 12/2020 “Par pašvaldības pabalstiem 

Alūksnes novadā””  un to paskaidrojuma rakstu. 

 

Domes priekšsēdētājs                 Dz.ADLERS 

  

https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/0407/251_Saistosie_noteikumi_pasvaldibas_pabalsti_grozijumi.docx
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/0407/251_Saistosie_noteikumi_pasvaldibas_pabalsti_grozijumi.docx
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/0407/251_Saistosie_noteikumi_pasvaldibas_pabalsti_grozijumi.docx
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LĒMUMS Nr.252 

 

Par noteikumu Nr. 3/2022 

“Par Alūksnes novada pašvaldības kapitāla daļu pārvaldību” apstiprināšanu 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 2. punktu, Publiskas 

personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 33. pantu, 34. panta trešo daļu, 

35. panta pirmo daļu 

 

1. Apstiprināt noteikumus Nr. 3/2022 “Par Alūksnes novada pašvaldības kapitāla daļu 

pārvaldību” (pielikumā). 

2. Atcelt Alūksnes novada pašvaldības domes 28.01.2020. lēmumu Nr. 7 “Par Alūksnes 

novada pašvaldības kapitāla daļu pārvaldību” apstiprināšanu”. 

 

Domes priekšsēdētājs                 Dz.ADLERS 

  

https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/0407/252_Noteikumi_par_kapitaldalu_parvaldibu.docx
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LĒMUMS Nr.253 

 

Par Alūksnes novada pašvaldības 2021. gada publiskā pārskata apstiprināšanu 

 

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

72. pantu, Likuma par budžetu un finanšu vadību 14. panta trešo daļu un Ministru kabineta 

05.05.2010. noteikumiem Nr. 413 “Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem”, 

 

1. Apstiprināt Alūksnes novada pašvaldības 2021. gada publisko pārskatu (pielikumā uz 

134 lapām). 

2. Ziņojumu par Alūksnes novada pašvaldības 2021. gada publiskā pārskata 

apstiprināšanu publicēt Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” 

un Alūksnes novada pašvaldības informatīvajā izdevumā “Alūksnes Novada Vēstis”. 

 

Domes priekšsēdētājs        Dz.ADLERS 

  

https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/0407/253_ANP_publiskais_parskats_2021.pdf
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/0407/253_ANP_publiskais_parskats_2021.pdf
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LĒMUMS Nr.254 

 

Par Alūksnes novada vēlēšanu iecirkņiem 

 

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

Pašvaldības vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 1. panta trešo daļu,  

 

1. Izveidot šādus vēlēšanu iecirkņus Alūksnes novadā: 

Nr.p.k. Iecirkņa 

Nr. 

Iecirkņa nosaukums Iecirkņa adrese 

1. 293. Alūksnes novada pašvaldības 

administratīvā ēka 

Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes 

novads 

2. 295. 
Alūksnes novada vidusskola 

Kanaviņu iela 14, Alūksne, Alūksnes 

novads 

3. 296. 
Alūksnes Energoceltnieks Apes iela 4, Alūksne, Alūksnes novads 

4. 298. 
Alsviķu kultūras nams 

“Kultūras nams-Alsviķi”, Alsviķi, 

Alsviķu pagasts, Alūksnes novads 

5. 299. 
Strautiņu pamatskola 

“Strautiņu Pamatskola”, Strautiņi, 

Alsviķu pagasts, Alūksnes novads 

6. 300. 
Annas kultūras nams 

“Tautas nams”, Anna, Annas pagasts, 

Alūksnes novads 

7. 302. 
SKIIM centrs “Dailes” 

“Dailes”, Jaunzemi, Ilzenes pagasts, 

Alūksnes novads 

8. 304. 
Kolberģa tautas nams 

“Dālderi”, Kolberģis, Jaunalūksnes 

pagasts, Alūksnes novads 

9. 305. 
Jaunannas tautas nams 

“Zīles”, Jaunanna, Jaunannas pagasts, 

Alūksnes novads 

10. 306. 
Jaunlaicenes pamatskola 

“Lazdiņas”, Jaunlaicene, Jaunlaicenes 

pagasts, Alūksnes novads 

11. 307. Kalncempju pagasta 

pārvalde 

“Cempji 4”, Kalncempji, Kalncempju 

pagasts, Alūksnes novads 

12. 308. 
Liepnas tautas nams 

“Birzītes”, Liepna, Liepnas pagasts, 

Alūksnes novads 

13. 309. 
Malienas tautas nams 

“Brenci”, Brenci, Malienas pagasts, 

Alūksnes novads 

14. 310. 
Mālupes saieta nams 

“Austriņi”, Mālupe, Mālupes pagasts, 

Alūksnes novads 



15. 311. 
Mārkalnes tautas nams 

“Pagastmāja”, Mārkalne, Mārkalnes 

pagasts, Alūksnes novads 

16. 312. 
Pededzes tautas nams 

“Krustceles”, Pededze, Pededzes 

pagasts, Alūksnes novads 

17. 314. 
Veclaicenes pagasta iecirknis 

“Vaiņagi”, Korneti, Veclaicenes 

pagasts, Alūksnes novads 

18. 316. 
Zeltiņu pagasta pārvalde 

“Skola”, Zeltiņi, Zeltiņu pagasts, 

Alūksnes novads 

19. 317. 
Ziemera pagasta iecirknis 

“Pagastmāja”, Māriņkalns, Ziemera 

pagasts, Alūksnes novads 

2. Atzīt par spēku zaudējušu 2021. gada 28. janvāra Alūksnes novada pašvaldības domes 

lēmumu Nr.14 “Par Alūksnes novada vēlēšanu iecirkņiem”. 

 

Domes priekšsēdētājs        Dz.ADLERS 
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LĒMUMS Nr.255 

 

Par Alūksnes  pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolas nolikuma apstiprināšanu 

 

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

likuma 22. panta pirmo daļu, Profesionālās izglītības likuma 15. panta pirmo daļu, 

 

1. Apstiprināt Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolas nolikumu (pielikumā uz 6 

lapām). 

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

 

 

Domes priekšsēdētājs                 Dz.ADLERS 

  

https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/0407/255_Aluksnes%20ABJSS_nolikums.docx
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/0407/255_Aluksnes%20ABJSS_nolikums.docx
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LĒMUMS Nr.256 

 

Par  Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas direktoru 

 

 Izskatot Alūksnes pilsētas sākumskolas direktores Uvas GRENCIONES- 

LAPSENIETES iesniegumu,  reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 2022. gada 10. jūnijā ar 

Nr. ANP/1-42/22/2175, par piekrišanu veikt Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas direktora 

pienākuma izpildītāja pienākumus, un iesniegumu, ar lūgumu atļaut savienot Alūksnes pilsētas 

sākumskolas direktora amatu ar Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas direktora pienākumu 

izpildītāja amatu, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 2022. gada 10. jūnijā  ar Nr. ANP/1-

42/22/2176, 

konstatējot, ka minēto amatu savienošana nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar 

valsts amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitēs amatpersonas tiešo pienākumu 

pildīšanai, 

 pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas  9. un 27. punktu, 

Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 2. punktu, likuma  “Par interešu konflikta novēršanu 

valsts amatpersonu darbībā” 6. panta pirmo un otro daļu, 7. panta ceturtās  daļas 2. punkta b) 

apakšpunktu, 8.1 panta piektās daļas 1) punktu un 2) punktu, Administratīvā procesa likuma 

67. pantu, 

 

1.Iecelt Uvu GRENCIONI-LAPSENIETI par Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 

direktora pienākumu izpildītāju ar 2022. gada 18. jūliju. 

 

 2.Atļaut Uvai GRENCIONEI-LAPSENIETEI savienot Alūksnes pilsētas sākumskolas 

direktora amatu un Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas direktora pienākumu izpildītāja 

amatu. 

 

3.Noteikt Uvai GRENCIONEI-LAPSENIETEI piemaksu par Ernsta Glika Alūksnes 

Valsts ģimnāzijas direktora pienākumu pildīšanu 30% apmērā no U.GRENCIONES-

LAPSENIETES darba algas. 

 

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

“Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 8.1 panta sestajai daļai un 

Administratīvā procesa likuma 68. panta pirmajai daļai, šis lēmums izdots ar atcelšanas 

atrunu. Amatpersonai savas kompetences ietvaros ir pienākums rakstiski informēt Alūksnes 

novada pašvaldību, ja mainījušies tiesiskie vai faktiskie apstākļi, kas ir pamatā šī lēmuma 

izdošanai un varētu nepieļaut turpmāku amatu savienošanu. 



 Atbilstoši Likuma vispārīgajam regulējumam amatpersona pati ir atbildīga par interešu 

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

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

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

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

 Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu, lēmumu par amatu 

savienošanu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Voldemāra Baloža ielā 13A, 

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

 

Domes priekšsēdētājs                 Dz.ADLERS  
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LĒMUMS Nr.257 

 

Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Alsviķu pirmsskolas izglītības iestādē “Saulīte” 

 

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 Alsviķu pirmsskolas izglītības iestādē 

“Saulīte” (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 1,03 0,29 1,32 Nepiemēro 

1.1.2. Pusdienas 1,03 0,58 1,61 Nepiemēro 

1.1.3. Launags 1,03      0,24 1,27 Nepiemēro 

 Kopā 3,09 1,11 4,20  

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

1.2.1. Brokastis 1,03 0,36 1,39 Nepiemēro 

1.2.2. Pusdienas 1,03 0,71 1,74 Nepiemēro 

1.2.3. Launags 1,03      0,26 1,29 Nepiemēro 

 Kopā 3,09 1,33 4,42  

1.3. darbiniekiem, tajā skaitā pa ēdienreizēm: 

 Pusdienas 1,03 0,77 1,80 Nepiemēro 

 Kopā  1,03 0,77 1,80  

 

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

Alūksnes novada pašvaldība. 



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

Alūksnes novada domes saistošajos noteikumos par ēdināšanas pakalpojuma maksas 

atvieglojumiem Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēs noteiktie atvieglojumi. 

4. Atzīt par spēku zaudējušu Alūksnes novada domes 18.06.2021. lēmumu Nr. 172 “Par 

ēdināšanas pakalpojuma maksu Alsviķu pirmsskolas izglītības iestādē “Saulīte”” (sēdes 

protokols Nr. 10, 14.punkts). 

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

 

Domes priekšsēdētājs                 Dz.ADLERS  
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LĒMUMS Nr.258 

 

Par pakalpojumu maksas apstiprināšanu Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta 

skolas sniegtajiem pakalpojumiem 

 

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

apakšpunktu, Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52. panta pirmās daļas 12. punktu, Ministru 

kabineta 03.01.2013. noteikumu Nr.17 “Pievienotās vērtības nodokļa likuma normu 

piemērošanas kārtība un atsevišķas prasības pievienotās vērtības nodokļa maksāšanai un 

administrēšanai” 29.2.punktu, 

 

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

nodokli) par Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolas  pakalpojumiem, 

organizējot vasaras nometnes: 

1.1. Mācību treniņu nometnēm Alūksnē 2022. gada jūlijā - augustā (6 dienas) –  

20,00 EUR (divdesmit euro)  vienam izglītojamajam;  

1.2. Biatlona nodaļas mācību treniņu nometnei ārpus novada 2022. gada jūlijā, augustā 

(10 dienas) – 30,00 EUR (trīsdesmit euro) vienam izglītojamajam; 

1.3. Džudo nodaļas  mācību treniņu nometnei ārpus novada 2022.gada augustā (5 

dienas) – 30,00 EUR (trīsdesmit  euro) vienam izglītojamajam. 

2. Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolas direktoram noteikt  līdzfinansējuma 

maksas kārtību. 

3. Lēmums stājas spēkā ar 01.07.2022. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                 Dz.ADLERS  
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LĒMUMS Nr.259 

 

Par dalības maksu sacensībām “Kristera kausa izcīņa pludmales volejbolā” 

 

Ar mērķi nodrošināt sacensību “Kristera kausa izcīņa pludmales volejbolā” pilnvērtīgu 

norisi, kas notiks Zeltiņu pagasta sporta svētku ietvaros, atbilstoši sporta svētku nolikumam un 

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

 

Apstiprināt dalības maksu Zeltiņu pagasta pārvaldes organizētajās sacensībās “Kristera 

kausa izcīņa pludmales volejbolā” 10,00 EUR (desmit euro) no vienas komandas. 

 

 

Domes priekšsēdētājs        Dz.ADLERS 
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LĒMUMS Nr.260 

 

Par finansējuma pārkārtošanu sporta pasākumu organizēšanai 

 

Izskatot Alūksnes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Kultūras un sporta 

nodaļas iesniegumu “Par 2022.gada sporta budžeta līdzekļu pārdali”, kas reģistrēts Alūksnes 

novada pašvaldībā 06.06.2022. ar Nr. ANP/1-47/22/2080, 

ņemot vērā Alūksnes novada pašvaldības Attīstības programmas 2022.-2027.gadam 

Rīcības plāna, kas apstiprināta ar Alūksnes novada domes 23.12.2021. lēmumu Nr.367, 

uzdevumu Nr. U.2.7 “Atbalstīt sporta tradīciju saglabāšanu un jaunu tradīciju ieviešanu”, 

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

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

 

1. Pārkārtot finansējumu 1 700,00 EUR (viens tūkstotis septiņi simti euro) apmērā Ilzenes 

pagasta pārvaldei velo sacensību “Līkloči papardēs” un Jauniešu velo dienas 

organizēšanai. 

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

pārkārtojumu no 081001 uzskaites dimensijas koda  “Alūksnes novada sporta pasākumi” 

uz 081012 uzskaites dimensijas kodu “Sporta pasākumi – Ilzenes pagasts”. 

3. Alūksnes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Finanšu nodaļai nodrošināt 

iepriekšminēto līdzekļu iekļaušanu Alūksnes novada pašvaldības budžetā 2022. gadam  

4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu. 

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 
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LĒMUMS Nr.261 

 

Par finansējuma pārkārtošanu Alūksnes novada pašvaldības iestādēm un aģentūrām 

atlīdzības palielinājumam 

 

 Ņemot vērā Alūksnes novada pašvaldības domes 30.05.2022. lēmumu Nr.185 “Par 

amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļai”, lēmumu Nr.186 “Par 

amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldības policijai”, lēmumu Nr.187 “Par amata 

vietām un atlīdzību Alūksnes novada bāriņtiesai”, lēmumu Nr.188 “Par amata vietām un 

atlīdzību Būvvaldei”, lēmumu Nr.189 “Par amata vietām un atlīdzību Alsviķu pagasta 

pārvaldei”, lēmumu Nr.190 “Par amata vietām un atlīdzību Annas pagasta pārvaldei”, lēmumu 

Nr.191 “Par amata vietām un atlīdzību Ilzenes pagasta pārvaldei”, Par amata vietām un 

atlīdzību Jaunalūksnes pagasta pārvaldei”, lēmumu Nr.193 “Par amata vietām un atlīdzību 

Jaunannas pagasta pārvaldei”, lēmumu Nr.194 “Par amata vietām un atlīdzību Jaunlaicenes 

pagasta pārvaldei”, lēmumu Nr.195 “Par amata vietām un atlīdzību Kalncempju pagasta 

pārvaldei”, lēmumu Nr.196 “Par amata vietām un atlīdzību Liepnas pagasta pārvaldei”, 

lēmumu Nr.197 “Par amata vietām un atlīdzību Malienas pagasta pārvaldei”, lēmumu Nr.198 

“Par amata vietām un atlīdzību Mālupes pagasta pārvaldei”, lēmumu Nr.199 “Par amata vietām 

un atlīdzību Mārkalnes pagasta pārvaldei”, lēmumu Nr.200 “Par amata vietām un atlīdzību 

Pededzes pagasta pārvaldei”, lēmumu Nr.201 “Par amata vietām un atlīdzību Veclaicenes un 

Ziemera pagastu apvienības pārvaldei”, lēmumu Nr.202 “Par amata vietām un atlīdzību 

Alūksnes novada pašvaldības aģentūrai “SPODRA””, lēmumu Nr.203 “Par amata vietām un 

atlīdzību Alūksnes novada pašvaldības aģentūrai “ALJA””, lēmumu Nr.204 “Par amata vietām 

un atlīdzību Alūksnes novada bibliotēkai”, lēmumu Nr.205 “Par amata vietām un atlīdzību 

Alūksnes novada muzejam”, lēmumu Nr.206 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada 

Kultūras centram”, lēmumu Nr.207 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes pirmsskolas 

izglītības iestādei “Pienenīte””, lēmumu Nr.208 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes 

pirmsskolas izglītības iestādei “Sprīdītis””, lēmumu Nr.209 “Par amata vietām un atlīdzību 

Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādei “Cālis””, lēmumu Nr.210 “Par amata vietām un 

atlīdzību Alsviķu pirmsskolas izglītības iestādei “Saulīte””, lēmumu Nr.211 “Par amata vietām 

un atlīdzību Jaunalūksnes pirmsskolas izglītības iestādei “Pūcīte””, lēmumu Nr.212 “Par amata 

vietām un atlīdzību Malienas pirmsskolas izglītības iestādei “Mazputniņš””, lēmumu Nr.213 

“Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes pilsētas sākumskolai”, lēmumu Nr.214 “Par amata 

vietām un atlīdzību Alūksnes novada vidusskolai”, lēmumu Nr.215 “Par amata vietām un 

atlīdzību Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijai”, lēmumu Nr.216 “Par amata vietām un 

atlīdzību Strautiņu pamatskolai”, lēmumu Nr.217 “Par amata vietām un atlīdzību Bejas 

pamatskolai”, lēmumu Nr.218 “Par amata vietām un atlīdzību Jaunannas Mūzikas un mākslas 

pamatskolai’, lēmumu Nr.219 “Par amata vietām un atlīdzību Alekseja Grāvīša Liepnas 

pamatskolai”, lēmumu Nr.220 “Par amata vietām un atlīdzību Malienas pamatskolai”, lēmumu 



Nr.222 “Par amata vietām un atlīdzību Ziemeru pamatskolai”, lēmumu Nr.223 “Par amata 

vietām un atlīdzību Alūksnes Mākslas skolai”, lēmumu Nr.224 “Par amata vietām un atlīdzību 

Alūksnes Mūzikas skolai”, lēmumu Nr.225 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes pilsētas 

Bērnu un jaunatnes sporta skolai”, lēmumu Nr.226 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes 

Bērnu un jauniešu centram”, lēmumu Nr.227 “Par amata vietām un atlīdzību Izglītības 

pārvaldei”, lēmumu Nr.228 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada Sociālo lietu 

pārvaldei”, lēmumu Nr.229 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes Tūrisma informācijas 

centram”, lēmumu Nr.230 “Par amata vietām un atlīdzību Centrālajai administrācijai” un 

31.05.2022. lēmumu Nr.235 ‘Par amata vietām un atlīdzību Zeltiņu pagasta pārvaldei”, 

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

likuma “Par pašvaldību budžetiem” 30. pantu, 

 

1. Pārkārtot finansējumu 152 688,00 EUR (viens simts piecdesmit divi tūkstoši seši simti 

astoņdesmit astoņu euro) apmērā Alūksnes novada pašvaldības iestādēm un aģentūrām 

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 iekļaušanu Alūksnes novada pašvaldības budžetā 2022. gadam. 

4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu. 

 

Domes priekšsēdētājs                 Dz.ADLERS 

  

https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/0407/261_Finansejums_algam.docx
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LĒMUMS Nr.262 

 

Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem 

 jumta seguma nomaiņai 

 

Izskatot Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzeja 31.05.2022. iesniegumu 

Nr. VKAM/1.10/22/1 “Par papildus finanšu līdzekļu piešķiršanu”, kas reģistrēts Alūksnes 

novada pašvaldībā 01.06.2022. ar Nr. ANP/1-42/22/2025, 

ņemot vērā Alūksnes novada pašvaldības Attīstības programmas 2022.-2027.gadam, 

kas apstiprināta ar Alūksnes novada domes 23.12.2021. lēmumu Nr.367, 3.18.6. punktu, 

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

pirmās daļas 5. punktu, 21. panta pirmās daļas 2. un 27. punktu, likuma “Par pašvaldību 

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

 

1. Izdalīt no Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem neparedzētiem 

gadījumiem finansējumu 8 612 EUR (astoņi tūkstoši seši simti divpadsmit euro) apmērā 

Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzeja ēkas “Rija” skaidu jumta seguma 

nomaiņai. 

2. Finansējumu attiecināt uz 082204 uzskaites dimensijas kodu – Kalncempju pagasta 

Viktora Ķirpa Ates muzejs. 

3. Alūksnes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Finanšu nodaļai nodrošināt 

iepriekšminēto līdzekļu iekļaušanu Alūksnes novada pašvaldības budžetā 2022. gadam.  

4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                  Dz.ADLERS 
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LĒMUMS Nr.263 

 

Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem Alekseja Grāvīša 

Liepnas pamatskolai 

 

 Izskatot Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskolas 14.06.2022. iesniegumu 

Nr. AGLP/1.11/22/56 “Par papildus finansējumu sporta multifunkcionālās zāles iekšējo 

ugunsdzēsības krānu spiediena nodrošināšanai”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 

14.06.2022. ar Nr. ANP/1-42/22/2222,  

ņemot vērā Alūksnes novada pašvaldības Attīstības programmas 2022.-2027.gadam, 

kas apstiprināta ar Alūksnes novada domes 23.12.2021. lēmumu Nr.367, 2.4.5.punktu, 

Izglītības attīstības programmā paredzēto uzdevumu un pasākumu plāna 1.1.1.apakšpunktu un 

Alūksnes novada domes Finanšu komitejas 22.06.2022. lēmumu (sēdes protokols Nr.7, 

12.punkts), 

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 24 019,00 EUR 

(divdesmit četri tūkstoši deviņpadsmit euro) apmērā Alekseja Grāvīša Liepnas 

pamatskolai sporta multifunkcionālās zāles iekšējo ugunsdzēsības krānu ūdens 

spiediena nodrošināšanai (būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādei un 

būvdarbiem). 

2. Finansējumu attiecināt uz 092269  valdības funkciju kodu - Alekseja Grāvīša Liepnas 

pamatskolas sporta halle. 

3. Alūksnes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Finanšu nodaļai nodrošināt 

augstākminēto līdzekļu iekļaušanu Alūksnes novada pašvaldības budžetā 2022.gadam.  

4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu. 

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 
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LĒMUMS Nr.264 

 

Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem Alsviķu 

pirmsskolas izglītības iestādei “Saulīte” 

 

 Izskatot Alsviķu pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” 16.06.2022. iesniegumu 

Nr. APIIS/1-6/22/13 “Par papildus finansējuma piešķiršanu”, kas reģistrēts Alūksnes novada 

pašvaldībā 16.06.2022. ar Nr. ANP/1-42/22/2254,  

ņemot vērā Alūksnes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Īpašumu nodaļas 

būvinženiera 17.06.2022. aktu par PII “Saulīte” elektroinstalāciju, Alūksnes novada 

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

domes 23.12.2021. lēmumu Nr.367, 2.4.12.punktu, Izglītības attīstības programmā paredzēto 

uzdevumu un pasākumu plāna 1.1.1. apakšpunktu un Alūksnes novada pašvaldības domes 

Finanšu komitejas 22.06.2022. lēmumu (sēdes protokols Nr.7, 16.punkts), 

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 16 171,00 EUR 

(sešpadsmit tūkstoši viens simts septiņdesmit viena euro) apmērā Alsviķu pirmsskolas 

izglītības iestādei “Saulīte” iekšējās elektroinstalācijas atjaunošanas darbiem. 

2. Finansējumu attiecināt uz 091210  valdības funkciju kodu - Alsviķu pirmsskolas 

izglītības iestāde “Saulīte”. 

3. Alūksnes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Finanšu nodaļai nodrošināt 

iepriekšminēto līdzekļu iekļaušanu Alūksnes novada pašvaldības budžetā 2022.gadam. 

4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu. 

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 
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LĒMUMS Nr.265 

 

Par finansējuma pārkārtošanu skolēnu pārvadājumiem 

 

Ņemot vērā situāciju Latvijas degvielas tirgū un analizējot Alūksnes novada pašvaldības 

pagastu pārvalžu skolēnu pārvadājumu degvielas izdevumu izpildi, 

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. Pārkārtot finansējumu 13 336,00 EUR (trīspadsmit tūkstoši trīs simti trīsdesmit sešu 

euro) apmērā Alūksnes novada pašvaldības pagastu pārvaldēm skolēnu pārvadājumu 

degvielas izdevumu nodrošināšanai.  

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

pārkārtojumu no uzskaites dimensijas 096116  - Alūksnes novada skolēnu pārvadājumu 

rezerves fonds, saskaņā ar pielikumu. 

3. Alūksnes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Finanšu nodaļai nodrošināt 

iepriekšminēto līdzekļu iekļaušanu Alūksnes novada pašvaldības budžetā 2022. gadam.  

4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu. 

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 

  

https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/0407/265_Finansejums_skolenu_parvadajumi.docx


Lēmums satur ierobežotas pieejamības informāciju 
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LĒMUMS Nr.266 

 

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

“Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada Kultūras centram” 

 

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

novada domes 26.05.2022. noteikumu Nr. 2/2022 “Par atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”, 

kas stāsies spēkā 2022. gada 1. jūlijā, 6.10. un 6.11. punktu,  

 

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

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

centram”:  

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

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

Kultūras centra amatu vietas un atlīdzība”:  

1.1. 54.pozīcijas amata vienību – Mālupes pagasta lietišķās mākslas interešu grupas “Annele” 

vadītājs; 

1.2. 63.pozīcijas amata vienību – Veclaicenes pagasta senioru ansambļa vadītājs; 

1.3. 64.pozīcijas amata vienību – Veclaicenes pagasta vīru vokālā ansambļa vadītājs; 

1.4. 65.pozīcijas amata vienību – Veclaicenes pagasta sieviešu vokālā ansambļa vadītājs; 

1.5. 66.pozīcijas amata vienību – Veclaicenes pagasta jauktā vokālā ansambļa vadītājs; 

1.6. 67.pozīcijas amata vienību – Veclaicenes pagasta senioru deju kolektīva “Korneti” 

vadītājs; 

1.7. 71.pozīcijas amata vienību – Ziemera pagasta sieviešu kora “Elisa” vadītājs; 

1.8. 72.pozīcijas amata vienību – Ziemera pagasta sieviešu vokālā ansambļa “Pierla” vadītājs; 

1.9. 73.pozīcijas amata vienību – Ziemera pagasta folkloras kopas vadītājs. 

 

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 

 

 

  

https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/0407/266_Amatu%20saraksts_2022_julijs_AnKC_1.xlsx
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LĒMUMS Nr.267 

 

Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 26.05.2022. noteikumos 

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

 

 Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 5. panta sesto daļu, 21. panta pirmās daļas 

13. punktu, 41. panta pirmās daļas 2. punktu, 

  lai novērstu pārrakstīšanās un tehniskas kļūdas Alūksnes novada pašvaldības domes 

26.05.2022. noteikumos Nr. 2/2022 “Par atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”  veikt šādus 

grozījumus: 

 

1. Aizstāt 1.2.1. punktā skaitli “7.5.” ar skaitli “8.5.”, skaitli “9.2.” ar skaitli “10.2.”, 

skaitli “9.3.” ar skaitli “10.3.”, skaitli “11.1.” ar skaitli “12.1.”, “skaitli “11.2.” ar 

skaitli “12.2.” 

2. 13.2., 13.3. un 13.4. punktos datumu “2013. gada 11. novembris”  aizstāt ar datumu 

“2013. gada 28. novembris” un 13.3. punktā numuru “286” aizstāt ar numuru “386”. 

3. Pievienot 5.pielikumu. 

4. Lēmums stājas spēkā 2022. gada 1. jūlijā. 

 

Domes priekšsēdētājs                  Dz.ADLERS 

  

https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/0407/267_Atlidzibas_noteikumiem_5_pielikums.docx
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2022. gada 30. jūnijā                                                                   sēdes protokols Nr.17, 28.p. 

 

LĒMUMS Nr.268 

 

Par pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšanu plūdu radīto zaudējumu novēršanai  

 

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

pirmās daļas 2. punktu, likuma “Par pašvaldību budžetiem”  30. pantu, Ministru kabineta 

2018. gada 17. jūlija noteikumu Nr. 421 “Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā 

noteiktās apropriācijas izmaiņas” 47. punktu, Alūksnes novada pašvaldības domes 2015. gada 

29. janvāra noteikumu Nr. 1/2015 “Alūksnes novada pašvaldības Ceļu un ielu fonda 

pārvaldīšanas kārtība” (apstiprināti ar 29.01.2015. Alūksnes novada pašvaldības domes 

lēmumu Nr. 12, protokols Nr. 2, 9. punkts) 8. punktu, 

 

1. Nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu 68 718,50 EUR (sešdesmit astoņi tūkstoši 

septiņi simti astoņpadsmit euro 50 centu) apmērā Alūksnes novada pašvaldības 

autoceļiem plūdu izraisīto avārijas seku novēršanai, kas sastāda 30% no objektam radīto 

zaudējumu apmēra. 

 

2. Līdzfinansējumu pašvaldības autoceļu atjaunošanai 68 719 EUR (sešdesmit astoņi 

tūkstoši septiņi simti deviņpadsmit euro) apmērā izdalīt no Alūksnes novada 

pašvaldības Ceļu un ielu uzkrājuma fonda. 

 

3. Alūksnes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Finanšu nodaļai nodrošināt 

lēmuma 2.punktā minēto līdzekļu pārkārtošanu Alūksnes novada pašvaldības budžetā 

2022. gadam.  

 

Pielikums 

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 
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