
 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods  90000018622 

DĀRZA IELĀ 11, ALŪKSNĒ, ALŪKSNES NOVADĀ, LV – 4301, TĀLRUNIS 64381496, FAKSS 64381150, 
E-PASTS: dome@aluksne.lv 

A/S „SEB banka”, KODS  UNLALV2X, KONTS Nr.LV58UNLA0025004130335  

Alūksnē 

2018. gada 23. augustā                                               sēdes protokols Nr. 10, 3. p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.276 

 

Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīga zemes starpgabala ar kadastra apzīmējumu 

3642 012 0027, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu  

 

 Izskatot Alūksnes novada pašvaldībai piekritīga zemes starpgabala pierobežnieka 

15.06.2018. iesniegumu par zemes starpgabala atsavināšanu,  kas 15.06.2018. saņemts  

Alūksnes novada pašvaldībā un reģistrēts ar Nr. ANP/1-24/18/648, pamatojoties uz likuma “Par 

valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. panta 

otrās daļas 4. punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta ceturtās daļas 

1. punktu, 5. panta pirmo daļu, 8. panta otro daļu, 11 .panta pirmo daļu, 14. panta otro daļu, 

Ministru kabineta 01.02.2011. noteikumu Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas 

manta” 38. punktu un ņemot vērā  Alūksnes novada pašvaldības Alsviķu pagasta pārvaldes 

27.06.2018. atzinumu, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā ar  Nr. ANP/1-33/18/2534, 

 

1. Reģistrēt īpašumā un sagatavot atsavināšanai nekustamā īpašuma, kadastra Nr.3642 

012 0027, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā, sastāvā esošu, Alūksnes novada 

pašvaldībai piekritīgu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3642 012 0027. 

2. Piekrist, ka atsavināšanas izdevumus, saistītus ar zemes robežu plānu izstrādi, 

zemesgabala īpašuma tiesību nostiprināšanu Zemesgrāmatā uz Alūksnes novada 

pašvaldības vārda, novērtēšanu un atsavināšanas procesa veikšanu, sedz zemes 

starpgabala atsavināšanas ierosinātājs. Pēc zemes vienības atsavināšanas procesa 

pabeigšanas, minētos izdevumus ieskaitīt ierosinātāja zemes pirkuma līgumā 

noteiktās cenas samaksā, bet, ja zemesgabals tiek atsavināts citām personām, pēc 

rēķinu iesniegšanas, atmaksāt zemes starpgabala atsavināšanas  izdevumus 

ierosinātājam.  

3. Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības īpašumu – neapbūvētu zemes 

starpgabalu ar zemes vienības kadastra apzīmējumu 3642 012 0027, Alsviķu 

pagastā, Alūksnes novadā, pārdodot atklātā izsolē noteiktam personu lokam 

pievienošanai pierobežas īpašumam. 

4. Uzdot nosacītās cenas noteikšanu un atsavināšanu veikt Īpašumu atsavināšanas 

komisijai. 

 

Domes priekšsēdētājs             A.DUKULIS 
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Alūksnē 

2018. gada 23. augustā                                               sēdes protokols Nr. 10, 4. p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.277 

 

Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīga zemes starpgabala ar kadastra apzīmējumu 

3642 012 0026, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu  

 

 Izskatot Alūksnes novada pašvaldībai piekritīga zemes starpgabala pierobežnieka 

15.06.2018. iesniegumu par zemes starpgabala atsavināšanu,  kas 15.06.2018. saņemts  

Alūksnes novada pašvaldībā un reģistrēts ar Nr. ANP/1-24/18/648, pamatojoties uz likuma “Par 

valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. panta 

otrās daļas 4. punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta ceturtās daļas 

1. punktu, 5. panta pirmo daļu, 8. panta otro daļu, 11. panta pirmo daļu, 14. panta otro daļu, 

Ministru kabineta 01.02.2011. noteikumu Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas 

manta” 38. punktu un ņemot vērā  Alūksnes novada pašvaldības Alsviķu pagasta pārvaldes 

27.06.2018. atzinumu, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā ar  Nr. ANP/1-33/18/2534, 

 

1. Reģistrēt īpašumā un sagatavot atsavināšanai nekustamā īpašuma, kadastra Nr. 3642 

012 0026, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā, sastāvā esošu, Alūksnes novada 

pašvaldībai piekritīgu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3642 012 0026. 

2. Piekrist, ka atsavināšanas izdevumus, saistītus ar zemes robežu plānu izstrādi, 

zemesgabala īpašuma tiesību nostiprināšanu Zemesgrāmatā uz Alūksnes novada 

pašvaldības vārda, novērtēšanu un atsavināšanas procesa veikšanu, sedz zemes 

starpgabala atsavināšanas ierosinātājs. Pēc zemes vienības atsavināšanas procesa 

pabeigšanas, minētos izdevumus ieskaitīt ierosinātājs zemes pirkuma līgumā 

noteiktās cenas samaksā, bet, ja zemesgabals tiek atsavināts citām personām, pēc 

rēķinu iesniegšanas, atmaksāt zemes starpgabala atsavināšanas  izdevumus 

ierosinātājam.  

3. Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības īpašumu – neapbūvētu zemes 

starpgabalu ar zemes vienības kadastra apzīmējumu 3642 012 0026, Alsviķu 

pagastā, Alūksnes novadā, pārdodot atklātā izsolē noteiktam personu lokam 

pievienošanai pierobežas īpašumam. 

4. Uzdot nosacītās cenas noteikšanu un atsavināšanu veikt Alūksnes novada 

pašvaldības Īpašumu atsavināšanas komisijai. 

 

Domes priekšsēdētājs             A.DUKULIS 
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Alūksnē 

2018. gada 23. augustā                                               sēdes protokols Nr. 10, 5. p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.278 

 

Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Ezermalas” - 3, Mārkalnē, 

Mārkalnes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu 

 

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību “ALŪKSNES NAMI” 02.08.2018. 

iesniegumu Nr.1-9/796 “Par dzīvokli “Ezermalas”-3, Mārkalnē, Alūksnes novadā”, kas 

saņemts un reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 03.08.2018. ar Nr. ANP/1-42/18/2991, 

secinot to, ka nepieciešamie izdevumi, lai savestu dzīvošanai kārtībā dzīvokli, 

“Ezermalas”-3, Mārkalnē, Mārkalnes pagastā, 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 “Ezermalas”-3, Mārkalnē, Mārkalnes 

pagastā, Alūksnes novadā nav derīgs dzīvošanai. 
 

2. Sagatavot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu – dzīvokli 

“Ezermalas”-3, Mārkalnē, Mārkalnes pagastā, Alūksnes novadā ar kopējo platību 

47,5m² un ar to saistītām kopīpašuma 475/8949 domājamām daļām no daudzdzīvokļu 

mājas un zemes. 
 

3. Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības īpašumu “Ezermalas”-3, Mārkalnē, 

Mārkalnes pagastā, Alūksnes novadā, kadastra apzīmējums 3676 005 0173 001 003. 

 

4. Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē. 

 

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

atsavināšanas komisijai. 

   
Domes priekšsēdētājs                A.DUKULIS 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods  90000018622 
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E-PASTS: dome@aluksne.lv 
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Alūksnē 

2018. gada 23. augustā                                               sēdes protokols Nr. 10, 6. p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.279 

 

Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

3680 007 0280 īpašumā “Rožulejas”, Pededzē, Pededzes pagastā, Alūksnes novadā 

atsavināšanu 

 

 Izskatot būves ar kadastra apzīmējumu 3680 507 0013 īpašnieka pilnvarotās personas 

31.07.2018. iesniegumu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3680 007 0280, Pededzē, 

Pededzes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu, kas 31.07.2018. saņemts Alūksnes novada 

pašvaldībā un reģistrēts ar Nr. ANP/1-24/18/785, pamatojoties uz  Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likuma 4. panta ceturtās daļas 3. punktu, 5. panta pirmo daļu, 8. panta otro daļu, 

Ministru kabineta 01.02.2011. noteikumu Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas 

manta” 38. punktu,  

 

1. Reģistrēt īpašumā un sagatavot atsavināšanai nekustamā īpašuma “Rožulejas”, 

Pededzē, Pededzes pagastā, Alūksnes novadā, kadastra Nr. 3680 007 0280, sastāvā 

esošu apbūvētu, Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgu zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 3680 007 0280.  

2. Piekrist, ka atsavināšanas izdevumus, saistītus ar zemesgabala robežu plānu 

izgatavošanu,  īpašumu tiesību nostiprināšanu Zemesgrāmatā uz Alūksnes novada 

pašvaldības vārda, novērtēšanu un atsavināšanas procesa veikšanu, sedz zemes 

vienības atsavināšanas ierosinātājs. Pēc zemes vienības atsavināšanas procesa 

pabeigšanas, minētos izdevumus ieskaitīt zemes pirkuma līgumā noteiktās cenas 

samaksā.  

3. Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības īpašumu – apbūvētu zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumu 3680 007 0280, Pededzē,  Pededzes pagastā, 

Alūksnes novadā, pārdodot par brīvu cenu uz zemesgabala esošas,  zemesgrāmatā 

ierakstītas būves īpašniekam. 

4. Uzdot nosacītās cenas noteikšanu un atsavināšanu veikt Īpašumu atsavināšanas 

komisijai. 

 

Domes priekšsēdētājs             A.DUKULIS 
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Alūksnē 

2018. gada 23. augustā                                               sēdes protokols Nr. 10, 7. p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.280 

 

Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Peldu ielā 3, Alūksnē, 

Alūksnes novadā atsavināšanu 

 

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību “ALŪKSNES NAMI” 31.07.2018. 

iesniegumu Nr.1-9/787 “Par viendzīvokļa māju Peldu ielā 3, Alūksnē, Alūksnes novadā”, kas 

saņemts un reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 31.07.2018. ar Nr. ANP/1-42/18/2945, 

secinot to, ka nepieciešamie izdevumi, lai savestu dzīvošanai kārtībā viendzīvokļa māju 

Peldu ielā 3, 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 īpašums – viendzīvokļa māja Peldu ielā 3, 

Alūksnē, Alūksnes novadā nav derīgs dzīvošanai. 
 

2. Sagatavot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu – 

viendzīvokļa māju Peldu ielā 3, Alūksnē, Alūksnes novadā ar kopējo platību 60,7m² un 

palīgēku – šķūni. 
 

3. Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības īpašumu Peldu ielā 3, Alūksnē, 

Alūksnes novadā, kadastra Nr. 3601 501 0402. 

 

4. Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē. 

 

5. Uzdot nosacītās cenas noteikšanu un nekustamā īpašuma atsavināšanu veikt   Īpašumu 

atsavināšanas komisijai. 

   
Domes priekšsēdētājs                            A.DUKULIS 
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Alūksnē 

2018. gada 23. augustā                                               sēdes protokols Nr. 10, 8. p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.281 

 

Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīga zemes starpgabala ar kadastra apzīmējumu 

3642 011 0195, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā, atsavināšanu  

 

 Izskatot Alūksnes novada pašvaldībai piekritīga zemes starpgabala pierobežnieka 

10.08.2018. iesniegumu par zemes starpgabala atsavināšanu,  kas 10.08.2018. saņemts  

Alūksnes novada pašvaldībā un reģistrēts ar Nr. ANP/1-24/18/869, pamatojoties uz likuma “Par 

valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. panta 

otrās daļas 4. punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta ceturtās daļas 

1. punktu, 5. panta pirmo daļu, 8. panta otro daļu, 11. panta pirmo daļu, 14. panta otro daļu, 

Ministru kabineta 01.02.2011. noteikumu Nr. 109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas 

personas manta” 38. punktu,  

 

1. Reģistrēt īpašumā un sagatavot atsavināšanai nekustamā īpašuma, kadastra Nr. 3642 

002 0081, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā, sastāvā esošu, Alūksnes novada 

pašvaldībai piekritīgu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3642 011 0195. 

2. Piekrist, ka atsavināšanas izdevumus, saistītus ar zemes robežu plānu izstrādi, 

zemesgabala īpašuma tiesību nostiprināšanu Zemesgrāmatā uz Alūksnes novada 

pašvaldības vārda, novērtēšanu un atsavināšanas procesa veikšanu, sedz zemes 

starpgabala atsavināšanas ierosinātājs. Pēc zemes vienības atsavināšanas procesa 

pabeigšanas, minētos izdevumus ieskaitīt ierosinātājs zemes pirkuma līgumā 

noteiktās cenas samaksā, bet, ja zemesgabals tiek atsavināts citām personām, pēc 

rēķinu iesniegšanas, atmaksāt zemes starpgabala atsavināšanas  izdevumus 

ierosinātājam.  

3. Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības īpašumu – neapbūvētu zemes 

starpgabalu ar zemes vienības kadastra apzīmējumu 3642 011 0195, Alsviķu 

pagastā, Alūksnes novadā, pārdodot atklātā izsolē noteiktam personu lokam 

pievienošanai pierobežas īpašumam. 

4. Uzdot nosacītās cenas noteikšanu un atsavināšanu veikt Alūksnes novada 

pašvaldības Īpašumu atsavināšanas komisijai. 

 

Domes priekšsēdētājs                            A.DUKULIS 
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2018. gada 23. augustā                                               sēdes protokols Nr. 10, 9. p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.282 

 

Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīga zemes starpgabala ar kadastra apzīmējumu 

3642 011 0194, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā, atsavināšanu  

 

 Izskatot Alūksnes novada pašvaldībai piekritīga zemes starpgabala pierobežnieka 

10.08.2018. iesniegumu par zemes starpgabala atsavināšanu,  kas 10.08.2018. saņemts  

Alūksnes novada pašvaldībā un reģistrēts ar Nr. ANP/1-24/18/870, pamatojoties uz likuma “Par 

valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 

otrās daļas 4.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 

1.punktu, 5.panta pirmo daļu, 8.panta otro daļu, 11.panta pirmo daļu, 14.panta otro daļu, 

Ministru kabineta 01.02.2011. noteikumu Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas 

manta” 38.punktu,  

 

1. Reģistrēt īpašumā un sagatavot atsavināšanai nekustamā īpašuma, kadastra Nr.3642 

002 0081, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā, sastāvā esošu, Alūksnes novada 

pašvaldībai piekritīgu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3642 011 0194. 

2. Piekrist, ka atsavināšanas izdevumus, saistītus ar zemes robežu plānu izstrādi, 

zemesgabala īpašuma tiesību nostiprināšanu Zemesgrāmatā uz Alūksnes novada 

pašvaldības vārda, novērtēšanu un atsavināšanas procesa veikšanu, sedz zemes 

starpgabala atsavināšanas ierosinātājs. Pēc zemes vienības atsavināšanas procesa 

pabeigšanas, minētos izdevumus ieskaitīt ierosinātājs zemes pirkuma līgumā 

noteiktās cenas samaksā, bet, ja zemesgabals tiek atsavināts citām personām, pēc 

rēķinu iesniegšanas, atmaksāt zemes starpgabala atsavināšanas  izdevumus 

ierosinātājam.  

3. Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības īpašumu – neapbūvētu zemes 

starpgabalu ar zemes vienības kadastra apzīmējumu 3642 011 0194, Alsviķu 

pagastā, Alūksnes novadā, pārdodot atklātā izsolē noteiktam personu lokam 

pievienošanai pierobežas īpašumam. 

4. Uzdot nosacītās cenas noteikšanu un atsavināšanu veikt Alūksnes novada 

pašvaldības Īpašumu atsavināšanas komisijai. 
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Par pirmpirkuma tiesībām 

 

Ņemot vērā Alūksnes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2012.-2030. gadam, kurā kā 

viens no Alūksnes novada tūrisma perspektīvās attīstības virzieniem ir – nesenās pagātnes un 

ar padomju militāro mantojumu saistītās vietas (bijusī Padomju Savienības armijas raķešu 

bāze), Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. aktualizētā Rīcības plāna, kas 

apstiprināts ar Alūksnes novada domes 29.01.2015. lēmumu Nr. 16 (sēdes protokols Nr. 2, 

13. punkts) 6.4. punktu, kas paredz kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšu un atjaunošanu, t.sk. 

bijušās PSRS raķešu bāzes teritorijas, kā aukstā kara liecību apskates vietas pakāpenisku 

attīstību,  Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. aktualizētā Investīciju plāna 

2015.-2018. gadam, kas apstiprināts ar Alūksnes novada domes  25.01.2018. lēmumu Nr. 6 

(sēdes protokols Nr. 1, 7. punkts) 68.2. punktu,   

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17. punktu, 78. panta 

pirmo daļu, likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu,  15. panta pirmās daļas 

5. 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, Ministru kabineta 2010. gada 28. septembra noteikumiem Nr. 919 

“Noteikumi par vietējo pašvaldību pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību un termiņiem”, 

 

1. Izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu “Priedaines”, kadastra numurs 

3694 001 0051, Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā, 5 000 EUR (pieci tūkstoši euro) 

apmērā, atbilstoši pārdevēja un pircēja vienošanās būtiskām sastāvdaļām, kuras ir ietvertas 

pašvaldībai iesniegtajā pirkuma līgumā. 

2. Apstiprināt darījuma aktu pirmpirkuma tiesību izmantošanai (pielikumā). 

3. Pirmpirkuma tiesību realizēšanai izdalīt no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem 

daļēju finansējumu 1 952 EUR (viens tūkstotis deviņi simti piecdesmit divi euro). 

4. Lēmuma 3.punktā minēto finansējumu attiecināt uz 066007 valdības funkciju kodu – 

Alūksnes novada pašvaldības pirmpirkuma tiesības. 

5. Alūksnes novada pašvaldības Finanšu nodaļai nodrošināt augstākminēto līdzekļu 

pārkārtošanu nākamajos budžeta grozījumos.  

6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu. 

 

Domes priekšsēdētājs             A.DUKULIS 
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Par atbalstu nekustamā īpašuma iegādei 

 

Ņemot vērā likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 7. punktā noteikto 

pašvaldību autonomo funkciju īstenošanas nepieciešamību, tas ir, nodrošināt iedzīvotājiem 

sociālo palīdzību (sociālo aprūpi) (sociālā palīdzība maznodrošinātām ģimenēm un sociāli 

mazaizsargātām personām u.tml.), 

sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanas optimālai organizēšanai 

Alūksnes novadā, ieviešot projekta “Vidzeme iekļauj” pasākumu “Deinstitucionalizācija”, ar 

kuru tiks paplašināta dienas aprūpes centra pilngadīgām personām ar garīgas attīstības 

traucējumiem darbība, kā arī izveidoti jauni pakalpojumi – dienas aprūpes centrs bērniem ar 

funkcionālajiem traucējumiem, specializētās darbnīcas, sociālās rehabilitācijas pakalpojumu 

centrs, līdz ar to paplašinot sociālo pakalpojumu klāstu un būtiski palielinot sociālo 

pakalpojumu saņēmēju skaitu pašvaldībā, 

to, ka pašvaldības īpašumā nav ekspluatējama un atbilstoša nekustamā īpašuma, kurā 

vienviet var saņemt sociālos pakalpojumus, nodrošināt sociālo funkciju veikšanas vajadzībām 

nepieciešamās telpas, kuras atbilst konkrētiem kritērijiem un prasībām sociālo pakalpojumu 

sniedzējiem, nodrošinot vides pieejamību un iespēju saņemt klientiem privātas, konfidenciālas 

sarunas un konsultācijas, 

Alūksnes novada pašvaldības konkursa par īpašumu piedāvājumu apzināšanu Alūksnes 

pilsētā noteikumus, apstiprināti ar Alūksnes novada domes priekšsēdētāja A.DUKUĻA 

26.07.2018. rīkojumu Nr. ANP/1-6/18/236, iesniegtos pretendentu piedāvājumus, Konkursa 

par īpašumu piedāvājumu apzināšanu Alūksnes pilsētā atvēršanas komisijas 13.08.2018. 

protokolu, 

to, ka nekustamais īpašums Uzvaras ielā 1, Alūksnē, Alūksnes novadā, kadastra 

Nr. 3601 031 5003, nav apgrūtināts, 

Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas likuma 3. panta 1. un 

3. punktu un 8. pantu, 

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

pirmās daļas 17. punktu, 

1. Atzīt par sociālo pakalpojumu sniegšanai atbilstošāko nekustamo īpašumu – nekustamo 

īpašumu Uzvaras ielā 1, Alūksnē, Alūksnes novadā, kadastra Nr. 3601 031 5003, un 

atbalstīt tā iegādi. 

2. Īpašumu nodaļai organizēt nekustamā īpašuma iegādes procesu. 

 

Domes priekšsēdētājs             A.DUKULIS 
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Par konkursa “Alūksnes novada jauniešu biznesa ideju konkurss” nolikuma 

apstiprināšanu 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 10. punktu, 21. panta 

pirmās daļas 23. punktu, 

 

1. Apstiprināt projektu konkursa “Alūksnes novada jauniešu biznesa ideju konkurss” 

nolikumu (pielikumā uz 17 lapām). 

 

2. Konkursa finansēšanu nodrošināt no pašvaldības 2018. gada budžeta līdzekļiem. 
 

 

Domes priekšsēdētājs                            A.DUKULIS 
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Par Alūksnes novada domes 2018.gada 28.jūnija 

saistošo noteikumu Nr.11/2018 „Grozījumi Alūksnes novada domes 2010. gada 18.marta 

saistošajos noteikumos Nr.11/2010 „Kārtība, kādā Alūksnes novada pašvaldība sedz 

braukšanas izdevumus vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu 

izglītojamajiem” precizēšanu 

 

 Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 27.07.2018. atzinumu 

Nr.1-18/6640 ,,Par saistošajiem noteikumiem”, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 

27.07.2018. ar Nr. ANP/1-2/18/2896, un 

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

 

Precizēt Alūksnes novada domes 2018.gada 28.jūnija saistošos noteikumus Nr.11/2018 

,,Grozījumi Alūksnes novada domes 2010. gada 18.marta saistošajos noteikumos Nr.11/2010 

„Kārtība, kādā Alūksnes novada pašvaldība sedz braukšanas izdevumus vispārējās 

pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamajiem”. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                            A.DUKULIS 
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Par grozījumu Alūksnes novada domes  27.09.2012. lēmumā  Nr. 308 „Par komisijas 

interešu izglītības mērķdotācijas sadalei personālsastāva apstiprināšanu” 

 

Pamatojoties uz Alūksnes novada domes 23.08.2012. noteikumu Nr. 4/2012 „Kārtība, 

kādā sadala mērķdotāciju interešu izglītības programmu īstenošanai” 4. punktu un Alūksnes 

novada domes Sociālās, izglītības un kultūras komitejas, Tautsaimniecības komitejas un 

Finanšu komitejas 16.08.2018. lēmumu (protokols Nr. 8, 13.p.), 

 Izdarīt grozījumu Alūksnes novada domes 27.09.2012. lēmumā Nr. 308 „Par komisijas 

interešu izglītības mērķdotācijas sadalei personālsastāva apstiprināšanu” (sēdes protokols 

Nr.16,15.p.), 

 

aizstāt vārdus „Druvis TOMSONS, Alūksnes novada domes deputāts, Sociālās, 

izglītības un kultūras komitejas loceklis” ar vārdiem „Jana ZILKALNE, Alūksnes novada 

domes deputāte, Sociālās, izglītības un kultūras komitejas locekle”. 
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Par grozījumiem 2017. gada 24. augusta lēmumā Nr. 290 ,,Par pārstāvju deleģēšanu 

Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestāžu padomēs” 

 

 Pamatojoties uz Izglītības likuma 31. panta otro daļu un likuma ,,Par pašvaldībām” 

21. panta pirmās daļas 27. punktu un Alūksnes novada domes Sociālās, izglītības un kultūras 

komitejas, Tautsaimniecības komitejas un Finanšu komitejas 16.08.2018. lēmumu (protokols 

Nr.8, 14.p.), 

 

 Izdarīt grozījumus Alūksnes novada domes 2017. gada 24. augusta lēmumā Nr. 290 

,,Par pārstāvju deleģēšanu Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestāžu padomēs” (sēdes 

protokols Nr.12, 15.p.), 

 

1. Aizstāt 2.punktā vārdus ,,Druvis TOMSONS - Alūksnes novada domes deputāts” ar 

vārdiem ,,Jana ZILKANE - Alūksnes novada domes deputāte”. 

2. Aizstāt 4.punktā vārdus ,,Druvis TOMSONS - Alūksnes novada domes deputāts” ar 

vārdiem ,,Jana ZILKANE - Alūksnes novada domes deputāte”. 

3. Svītrot 11.punktu. 

4. Svītrot 13.punktu. 

5. Svītrot 18.punktu. 
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Par grozījumiem Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzeja nolikumā 
 

Pamatojoties uz Muzeju likuma 9. punkta otrās daļas 1. punktu, likuma “Par 

pašvaldībām” 21.punkta pirmās daļas 8. un 27. punktu, 
 

Izdarīt Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzeja nolikumā Nr. 7/2010, kas 

apstiprināts ar Alūksnes novada domes 22.04.2010. lēmumu Nr. 220 “Par Kalncempju pagasta 

Viktora Ķirpa Ates muzeja nolikuma apstiprināšanu” (protokols Nr.8, 39.p.), turpmāk – 

Nolikums, šādus grozījumus: 
 

1. Izteikt Nolikuma 25.1. apakšpunktu šādā redakcijā: 

“25.1. PAŠVALDĪBAS piešķirtais budžeta finansējums: 

25.1.1.   MUZEJA apsaimniekošanā nodoto nekustamo īpašumu un ēku uzturēšanai 

un restaurēšanai; 

25.1.2. telpu īrei, komunālajiem maksājumiem, nodokļu un zemes nomas 

maksājumiem; 

25.1.3. MUZEJA krājuma papildināšanai (iepirkšanai, ekspedīcijām), saglabāšanai, 

fiziskajai drošībai (apsardzei, apdrošināšanai un ugunsdrošības tehnikai), kā arī izpētei 

un izmantošanai; 

25.1.4. mikroklimata uzturēšanas iekārtām, MUZEJA priekšmetu konservācijai un 

restaurēšanai; 

25.1.5.   MUZEJA personāla algošanai; 

25.1.6.   starptautiskai sadarbībai; 

25.1.7.  sabiedrības izglītošanai un kultūrvēsturisko vērtību popularizēšanai, veidojot 

ekspozīcijas un izstādes, kā arī izmantojot citus ar muzeja darbu saistītus izglītošanas 

un popularizēšanas veidus.”. 

2. Izteikt Nolikuma 28. punktu šādā redakcijā: 

 “28. MUZEJS veic krājuma un nekustamā īpašuma apdrošināšanu, atbilstoši iedalītajam 

budžetam.”. 

3. Izteikt Nolikuma 35.13.apakšpunktu šādā redakcijā: 

“35.13. pieņem darbā un atbrīvo no darba MUZEJA darbiniekus, nosaka viņu amata 

(darba) pienākumus, DOMES apstiprinātajā kārtībā nosaka darba samaksu piešķirtā 

algu fonda ietvaros.” 
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Par Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzeja darbības un attīstības stratēģijas 

2018. - 2022. gadam apstiprināšanu 

 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas ievaddaļu, Muzeju 

likuma 9. panta otrās daļas 6. punktu, 

 

Apstiprināt Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzeja darbības un attīstības 

stratēģiju 2018. - 2022. gadam (pielikumā uz 46 lapām). 
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Lēmuma nepublicējamā daļa: personas kods 
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Par Administratīvās komisijas sastāvu 

 

          Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 24. un 27. punktu, 

61. pantu, Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 207. pantu, Alūksnes novada domes 

2013. gada 25. jūlija saistošo noteikumu 18/2013 “Alūksnes novada pašvaldības nolikums” 

14.2. punktu, Alūksnes novada pašvaldības Administratīvās komisijas nolikuma (apstiprināts 

ar Alūksnes novada domes 2017. gada 28. jūnija lēmumu Nr. 198) 9. punktu,  

 

1. Par Administratīvās komisijas locekli ievēlēt Guntu VANAGU, personas kods [..]. 

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu. 

 

Domes priekšsēdētājs             A.DUKULIS 
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Lēmuma nepublicējamā daļa: personas kods 

 

 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods  90000018622 

DĀRZA IELĀ 11, ALŪKSNĒ, ALŪKSNES NOVADĀ, LV – 4301, TĀLRUNIS 64381496, FAKSS 64381150, 
E-PASTS: dome@aluksne.lv 

A/S „SEB banka”, KODS  UNLALV2X, KONTS Nr.LV58UNLA0025004130335  

Alūksnē 

2018. gada 23. augustā                                              sēdes protokols Nr. 10, 19. p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.292 

 

Par atļauju Guntai VANAGAI savienot amatus 

 

1. Izskatījusi Guntas VANAGAS 31.07.2018. iesniegumu (saņemts Alūksnes novada 

pašvaldībā 31.07.2017. un reģistrēts ar Nr. ANP/1-23/18/784), kurā viņa lūdz atļauju 

savienot valsts amatpersonas – Alūksnes novada pašvaldības Administratīvās komisijas 

locekles un Alūksnes novada pašvaldības iestādes “Alūksnes novada bāriņtiesa”, turpmāk – 

Bāriņtiesa, priekšsēdētāja vietnieces amatu, Alūksnes novada dome konstatē: 

1.1. Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 207. pantu pašvaldības 

administratīvo komisiju attiecīgās pašvaldības dome apstiprina uz savu pilnvaru laiku. 

Administratīvās komisijas galvenais uzdevums ir realizēt pašvaldībai noteiktā 

uzdevuma – administratīvo pārkāpumu lietu izskatīšanu un izpildi. Ar Alūksnes 

novada domes 2018. gada 23. augusta lēmumu Nr. 291 „Par Administratīvās komisijas 

sastāvu” (sēdes protokols Nr.10, 18. punkts) G.VANAGA ir ievēlēta par Alūksnes 

novada pašvaldības Administratīvās komisijas (turpmāk – Komisija) locekli. 

Atbilstoši likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”, 

turpmāk – Likums, 4. panta otrajai daļai, administratīvās komisijas loceklis ir valsts 

amatpersona.  

1.2. Saskaņā ar Alūksnes novada 2017. gada 28. septembra lēmumu Nr. 359 “Par Alūksnes 

novada bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieku” (sēdes protokols Nr. 14, 27.punkts) Gunta 

VANAGA ir ievēlēta un strādā par Bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieku. Atbilstoši 

Likuma 4. panta pirmās daļas 16. punktam un šī panta otrajai daļai, Bāriņtiesas 

priekšsēdētāja vietnieks ir valsts amatpersona. 

2. Likuma 6. pants nosaka, ka valsts amatpersonai ir atļauts savienot valsts amatpersonas 

amatu ar citu amatu, uzņēmuma līguma vai pilnvarojuma izpildi, ja šajā likumā vai citā 

normatīvajā aktā nav paredzēti valsts amatpersonas amata savienošanas ierobežojumi. 

Turklāt, ja Likumā nav noteikti stingrāki ierobežojumi, valsts amatpersonai ir atļauts 

savienot savu valsts amatpersonas amatu ne vairāk kā ar diviem citiem algotiem vai citādi 

atlīdzināmiem amatiem citās valsts vai pašvaldību institūcijās. Amatu savienošana 

pieļaujama, ja tā nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām 

ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai. 

3. Speciālie amata savienošanas ierobežojumi administratīvās komisijas loceklim kā valsts 

amatpersonai ir noteikti Likuma 7. panta ceturtās daļas 2. punktā, kur norādīts, ka minētā 
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amatpersona var savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu publiskas personas 

institūcijā, ja tas nerada interešu konfliktu un ir saņemta tās valsts amatpersonas vai 

koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu iecēlusi, ievēlējusi vai 

apstiprinājusi amatā. 

4. Saskaņā ar Likumu, interešu konflikts ir situācija, kurā amatpersonai, pildot valsts 

amatpersonas amata pienākumus, jāpieņem lēmums vai jāpiedalās lēmuma pieņemšanā, vai 

jāveic citas ar valsts amatpersonas amatu saistītās darbības, kas ietekmē vai var ietekmēt 

šīs valsts amatpersonas, tās radinieku vai darījumu partneru personiskās vai mantiskās 

intereses. 

5. Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas ievaddaļai, dome var izskatīt 

jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var ievēlēt 

locekļus pašvaldības komisijās (21. panta pirmās daļas 24. punkts). Līdz ar to secināms, ka 

Alūksnes novada pašvaldības dome ir institūcija, kas saskaņā ar Likuma 7. panta ceturtās 

daļas 2. punktu ir kompetenta sniegt atļauju G.VANAGAI savienot valsts amatpersonas 

amatus. 

6. Ņemot vērā šī lēmuma sagatavošanas laikā konstatētos faktiskos apstākļus un izvērtējot 

Alūksnes novada pašvaldības Administratīvās komisijas locekļa amatu un Bāriņtiesas 

priekšsēdētāja vietnieces darba pienākumus, kā arī saņemot G.VANAGAS apliecinājumu 

par to, ka, veicot valsts amatpersonas amata pienākumus, viņa nepiedalīsies lēmumu 

pieņemšanā, kā arī neveiks citas ar valsts amatpersonas amatu saistītas darbības, kas 

ietekmētu vai varētu ietekmēt viņas, radinieku vai darījuma partneru personiskās un 

mantiskās intereses un, ka amatu savienošana nav pretrunā ar ētikas normām un nekaitēs 

viņas Alūksnes novada pašvaldības Administratīvās komisijas locekļa amata, kā arī 

Bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieces amata pienākumu pildīšanai, ievērojot likuma „Par 

interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 2. pantā noteikto mērķi un 

pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 

7. panta ceturtās daļas 2. punktu, 8.1 panta piektās daļas 1. un 2. punktu un septīto daļu, 

Administratīvā procesa likuma 67. pantu, likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 

27. punktu,        

atļaut Guntai VANAGAI (personas kods [..]) savienot Alūksnes novada pašvaldības 

Administratīvās komisijas locekles amatu ar Bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieces darbu. 

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

8.1panta 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 Alūksnes novada pašvaldības Administratīvās komisijas locekļa amata pildīšanu un 

Bāriņtiesas priekšsēdētājas vietnieces darbu, pastāv iespēja, ka amatpersona var nonākt 

interešu konflikta situācijā. 

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76. panta otro daļu, šo administratīvo aktu var 

pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV-4201) 

viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
 

Domes priekšsēdētājs        A.DUKULIS 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods  90000018622 

DĀRZA IELĀ 11, ALŪKSNĒ, ALŪKSNES NOVADĀ, LV – 4301, TĀLRUNIS 64381496, FAKSS 64381150, 
E-PASTS: dome@aluksne.lv 

A/S „SEB banka”, KODS  UNLALV2X, KONTS Nr.LV58UNLA0025004130335  

Alūksnē 

2018. gada 23. augustā                                              sēdes protokols Nr. 10, 20. p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.293 

 

Par grozījumu Alūksnes novada domes 26.01.2017. lēmumā Nr. 13 „Par Alūksnes 

novada vēlēšanu iecirkņiem” 

Pamatojoties uz Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu 

komisiju likuma 1. panta trešo daļu,  

izdarīt grozījumus Alūksnes novada domes 2017. gada 26. janvāra lēmumā Nr. 13 „Par 

Alūksnes novada vēlēšanu iecirkņiem” (sēdes protokols Nr. 1, 13. punkts), izsakot 14.punktu 

šādā redakcijā: 

Nr.p.k. Iecirkņa nosaukums Iecirkņa adrese 

14. Liepnas tautas nams “Birzītes”, Liepna, Liepnas pagasts, Alūksnes 

novads 

 

 

Domes priekšsēdētājs        A.DUKULIS 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods  90000018622 

DĀRZA IELĀ 11, ALŪKSNĒ, ALŪKSNES NOVADĀ, LV – 4301, TĀLRUNIS 64381496, FAKSS 64381150, 
E-PASTS: dome@aluksne.lv 

A/S „SEB banka”, KODS  UNLALV2X, KONTS Nr.LV58UNLA0025004130335  

Alūksnē 

2018. gada 23. augustā                                              sēdes protokols Nr. 10, 21. p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.294 

 

Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2018. gada 28. jūnija lēmumā Nr. 234 „Par 

projektu “Alūksnes novada pašvaldības autoceļa “Mežumuiža – Pakalni – Ezīšava – 

Vecāgas” posma “Mežumuiža – Pakalni – Ezīšava” pārbūve” 

 

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

21. panta pirmās daļas 23. un 27. punktu, Ministru kabineta 18.08.2015. noteikumu Nr. 475 

“Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā “Pamatpakalpojumi un 

ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā” 18.3. punktu, 

Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. aktualizētā Rīcības plāna 1.3. punktu un 

Investīciju plāna 2015. - 2018. gadam  9. punktu, Alūksnes novada domes 2015. gada 26. marta 

lēmumu Nr. 126 “Par Lauku attīstības programmas 2014. - 2020. gadam pasākumu 

“Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”” un Alūksnes novada domes 

2016. gada 30. jūnija lēmumu Nr. 230 “Par grozījumu Alūksnes novada domes  2015. gada 

27. novembra lēmuma Nr. 375 “Par finansējumu un laika periodu projektu realizācijai””, 

 

Izdarīt Alūksnes novada domes 2018. gada 28. jūnija lēmumā Nr. 234 „Par projektu 

“Alūksnes novada pašvaldības autoceļa “Mežumuiža – Pakalni – Ezīšava – Vecāgas” posma 

“Mežumuiža – Pakalni – Ezīšava” pārbūve” šādus grozījumus: 

 

1. Izteikt 2. punktu šādā redakcijā: 

“2. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas 255 835,46 EUR (divi simti piecdesmit pieci 

tūkstoši astoņi simti trīsdesmit piecu euro un 46 centu) apmērā, tajā skaitā projekta: 

2.1. attiecināmās izmaksas 163864,31 EUR (viens simts sešdesmit trīs tūkstoši astoņi simti 

sešdesmit četri euro un 31 cents), ko sastāda ELFLA finansējums 90% apmērā jeb  

147477,88 EUR (viens simts četrdesmit septiņi tūkstoši četri simti septiņdesmit septiņi 

euro un 88 centi) un Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējums 10% apmērā jeb 

16386,43 EUR (sešpadsmit tūkstoši trīs simti astoņdesmit seši euro un 43 centi), 

2.2. neattiecināmās izmaksas 91971,15 EUR (deviņdesmit viens tūkstotis deviņi simti 

septiņdesmit viens euro un 15 centi). 

2. Izteikt 3. punktu šādā redakcijā: 

“3. Projekta atbalsta gadījumā, nodrošināt: 

3.1. Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējumu 101017,24 EUR (viens simts viens 

tūkstotis septiņpadsmit euro un 24 centi), ko sastāda projekta attiecināmās izmaksas 

16386,43 EUR (sešpadsmit tūkstoši trīs simti astoņdesmit seši euro un 43 centi) un 
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projekta neattiecināmās izmaksas 84630,81 EUR (astoņdesmit četri tūkstoši seši simti 

trīsdesmit euro un 81 cents), 

3.2. Mārkalnes pagasta pārvaldes apstiprinātā budžeta ietvaros finansējumu 7340,34 EUR 

(septiņi tūkstoši trīs simti četrdesmit euro un 34 centi), ko sastāda projekta 

neattiecināmās izmaksas 7340,34 EUR (septiņi tūkstoši trīs simti četrdesmit euro un 

34 centi). 

 

Domes priekšsēdētājs                            A.DUKULIS 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods  90000018622 

DĀRZA IELĀ 11, ALŪKSNĒ, ALŪKSNES NOVADĀ, LV – 4301, TĀLRUNIS 64381496, FAKSS 64381150, 
E-PASTS: dome@aluksne.lv 

A/S „SEB banka”, KODS  UNLALV2X, KONTS Nr.LV58UNLA0025004130335  

Alūksnē 

2018. gada 23. augustā                                              sēdes protokols Nr. 10, 22. p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.295 

 

Par grozījumu Alūksnes novada domes 22.12.2016. lēmumā Nr.439 

“Par projektu “Energoefektivitātes uzlabošana Alūksnes novada administratīvajā ēkā””  

 

 Ņemot vērā paredzamos iepirkumu rezultātus projekta aktivitātēm, Centrālās finanšu un 

līgumu aģentūras 29.11.2016. vēstuli Nr.39-2-60/7174, reģistrēta Alūksnes novada pašvaldībā 

30.11.2016. ar Nr. ANP/1-35/16/4848, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta 

otrās daļas 3. punktu, Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. Rīcības plāna 

8.3.punktu un aktualizētā Investīciju plāna 2015.-2018. gadam 99.1. punktu, 

 

Izdarīt grozījumu Alūksnes novada domes 22.12.2016. lēmumā Nr. 439 “Par projektu 

“Energoefektivitātes uzlabošana Alūksnes novada administratīvajā ēkā”” un izteikt lēmuma 

2. punktu šādā redakcijā: 

,, 2. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas 2 268 453,67 EUR (divi miljoni divi simti 

sešdesmit astoņi tūkstoši četri simti piecdesmit trīs euro un 67 centi), ko sastāda: 

2.1. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 309 000 EUR (trīs simti deviņi 

tūkstoši euro); 

2.2. plānotā valsts budžeta dotācija 16 358,82 EUR (sešpadsmit tūkstoši trīs simti 

piecdesmit astoņi euro un 82 centi); 

2.3. Alūksnes novada pašvaldības finansējums 1 943 094,85 EUR (viens miljons deviņi 

simti četrdesmit trīs tūkstoši deviņdesmit četri euro un 85 centi).” 

 

Domes priekšsēdētājs                            A.DUKULIS 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods  90000018622 

DĀRZA IELĀ 11, ALŪKSNĒ, ALŪKSNES NOVADĀ, LV – 4301, TĀLRUNIS 64381496, FAKSS 64381150, 
E-PASTS: dome@aluksne.lv 

A/S „SEB banka”, KODS  UNLALV2X, KONTS Nr.LV58UNLA0025004130335  

Alūksnē 

2018. gada 23. augustā                                              sēdes protokols Nr. 10, 23. p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.296 

 

Par projektu “Alūksnes pilsētas rūpnieciskās apbūves teritorijas attīstības 2.kārta” 

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

21. panta pirmās daļas 23. punktu, Centrālās finanšu un līgumu aģentūras 21.04.2018. 

uzaicinājumu iesniegt Eiropas Reģionālās attīstības fonda 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa 

“Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām 

attīstības programmām” otrajā projektu iesniegumu atlases kārtā projektu iesniegumus, 

Ministru kabineta 01.06.2016. rīkojuma Nr.310 “Par 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt 

privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši 

pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un 

balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” un 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju 

revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības 

programmām” plānoto finansējuma apmēru un iznākuma rādītājiem otrajai projektu 

iesniegumu atlases kārtai” pielikuma 2.punktu, paredzamajiem iepirkuma rezultātiem projekta 

aktivitātēm, Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. Rīcības plāna 2015.-

2017. gadam 1.3. punktu un aktualizētā Investīciju plāna 2015.-2018. gadam 6.3. punktu,  

1. Iesniegt Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta “Alūksnes pilsētas 

rūpnieciskās apbūves teritorijas attīstības 2. kārta” (turpmāk - projekts) iesniegumu 

darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa 

“Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību 

integrētajām attīstības programmām” ierobežotās projektu atlases otrajai kārtai.  

2. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas 3 157 338,91 EUR (trīs miljoni viens simts 

piecdesmit septiņi tūkstoši trīs simti trīsdesmit astoņi euro un 91 cents), no kurām 

Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums 1 200 000 EUR (viens miljons divi 

simti tūkstoši euro) un Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējums 1 

957 338,91 EUR (viens miljons deviņi simti piecdesmit septiņi tūkstoši trīs simti 

trīsdesmit astoņi euro un 91 cents). 

3. Līdzfinansējumu nodrošināt no Alūksnes novada pašvaldības 2018., 2019. un 

2020. gada budžeta (aizdevuma) līdzekļiem. 

 

Domes priekšsēdētājs                            A.DUKULIS 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods  90000018622 

DĀRZA IELĀ 11, ALŪKSNĒ, ALŪKSNES NOVADĀ, LV – 4301, TĀLRUNIS 64381496, FAKSS 64381150, 
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Alūksnē 

2018. gada 23. augustā                                              sēdes protokols Nr. 10, 24. p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.297 

 

Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2014. gada 25. septembra lēmumā Nr. 365 

“Par Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolas sniegtajiem maksas 

pakalpojumiem” 

 

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

apakšpunktu, Alūksnes novada domes 25.08.2011. 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, Ministru kabineta 03.01.2013. noteikumu Nr. 17 „Pievienotās vērtības 

nodokļa likuma normu piemērošanas kārtība un atsevišķas prasības pievienotās vērtības 

nodokļa maksāšanai un administrēšanai” 27. punktu,  

 

Izdarīt grozījumus ar Alūksnes novada domes 25.09.2014. lēmumu Nr. 365 “Par 

Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolas sniegtajiem maksas pakalpojumiem”  

apstiprinātajā pielikumā “Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolas maksas 

pakalpojumu cenrādis”, izsakot 1.1. punktu šādā redakcijā: 
 

Nr.p.k. Pakalpojums Vienība Cena bez PVN 

(EUR) 

PVN likme 

21% 

1.1. Profesionālās ievirzes izglītības 

programmas 

   

1.1.1. džudo, vieglatlētika, futbols, 

biatlons 

mēnesī 5,00 nepiemēro 

1.1.2. basketbols mēnesī 7,00 nepiemēro 
 

 

Domes priekšsēdētājs                            A.DUKULIS 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods  90000018622 

DĀRZA IELĀ 11, ALŪKSNĒ, ALŪKSNES NOVADĀ, LV – 4301, TĀLRUNIS 64381496, FAKSS 64381150, 
E-PASTS: dome@aluksne.lv 

A/S „SEB banka”, KODS  UNLALV2X, KONTS Nr.LV58UNLA0025004130335  

Alūksnē 

2018. gada 23. augustā                                              sēdes protokols Nr. 10, 25. p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.298 

 

Par Alūksnes Tūrisma informācijas centra sniegtajiem maksas pakalpojumiem 

 

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

apakšpunktu, 

1. Apstiprināt Alūksnes Tūrisma informācijas centra maksas pakalpojumu cenrādi 

(pielikumā). 

2. Lēmums stājas spēkā 2018. gada 1. septembrī. 

 

Domes priekšsēdētājs                A.DUKULIS 
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http://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2018/28.08/Stacijas_skunis_Cenradis.doc


 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods  90000018622 

DĀRZA IELĀ 11, ALŪKSNĒ, ALŪKSNES NOVADĀ, LV – 4301, TĀLRUNIS 64381496, FAKSS 64381150, 
E-PASTS: dome@aluksne.lv 

A/S „SEB banka”, KODS  UNLALV2X, KONTS Nr.LV58UNLA0025004130335  

Alūksnē 

2018. gada 23. augustā                                              sēdes protokols Nr. 10, 26. p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.299 

 

Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Ziemeru pamatskolā 

 

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 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” 30. punktu,  

1. Apstiprināt ēdināšanas pakalpojuma maksu Ziemeru pamatskolā (turpmāk – Iestāde): 

Nr.p.k. Ēdienreize Ēdināšanas pakalpojuma maksa PVN 

Pastāvīgā 

daļa (ēdiena 

sagatavošanas 

izmaksas) 

Mainīgā 

daļa 

(produktu 

izmaksas) 

Transporta 

izmaksas 

ēdiena 

piegādei 

Jaunlaicenes 

filiālei 

Kopā 

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

1.1.1. Brokastis 0,57 0,31 0,00 0,88 Nepiemēro 

1.1.2. Pusdienas 0,57 0,46 0,00 1,03 Nepiemēro 

1.1.3. Launags 0,57 0,32 0,00 0,89 Nepiemēro 

 Kopā 1,71 1,09 0,00 2,80  

1.2. izglītojamajiem vecumā no viena līdz trim gadiem, tajā skaitā pa ēdienreizēm 

(Jaunlaicenes filiālē): 

1.2.1. Brokastis 0,57 0,31 0,38 1,26 Nepiemēro 

1.2.2. Pusdienas 0,57 0,46 0,38 1,41 Nepiemēro 

1.2.3. Launags 0,57 0,32 0,38 1,27 Nepiemēro 

 Kopā 1,71 1,09 1,14 3,94  

1.3. izglītojamajiem vecumā no četriem līdz sešiem gadiem, tajā skaitā pa ēdienreizēm: 

1.3.1. Pusdienas 0,57 0,50 0,00 1,07 Nepiemēro 
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1.3.2. Launags 0,57 0,27 0,00 0,84 Nepiemēro 

 Kopā 1,14 0,77 0,00 1,91  

1.4. 1.-4.klases izglītojamajiem, tajā skaitā pa ēdienreizēm: 

1.4.1. Pusdienas 0,57 0,58 0,00 1,15 Nepiemēro 

1.4.2. Launags 0,57 0,27 0,00 0,84 Nepiemēro 

 Kopā 1,14 0,85 0,00 1,99  

1.5. 5.-9.klases izglītojamajiem, tajā skaitā pa ēdienreizēm: 

1.5.1. Pusdienas 0,57 0,63 0,00 1,20 Nepiemēro 

1.5.2. Launags 0,57 0,27 0,00 0,84 Nepiemēro 

 Kopā 1,14 0,90 0,00 2,04  

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

nepieciešamību, tajā skaitā pa ēdienreizēm 

1.6.1. Pusdienas 0,57 0,53 0,00 1,10 Nepiemēro 

1.6.2. Launags 0,57 0,37 0,00 0,94 Nepiemēro 

 Kopā 1,14 0,90 0,00 2,04  

1.7. darbiniekiem, tajā skaitā pa ēdienreizēm 

 Pusdienas 0,57 0,60 0,00 1,17 Nepiemēro 

 Kopā 0,57 0,60 0,00 1,17  

1.8. darbiniekiem (Jaunlaicenes filiālē), tajā skaitā pa ēdienreizēm: 

 Pusdienas 0,57 0,60 0,38 1,55 Nepiemēro 

 Kopā  0,57 0,60 0,38 1,55  

 

2. Noteikt, ka produktu izmaksas tiek samazinātas, ja Iestādē ēdiena pagatavošanā izmanto 

pašaudzētos un/vai bezatlīdzības saņemtos produktus. 

3. Lēmuma 1.1.-1.6. punktā noteiktajai ēdināšanas pakalpojuma maksai piemērojami 

Alūksnes novada domes saistošajos noteikumos par ēdināšanas pakalpojuma maksas 

atvieglojumiem Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēs noteiktie atvieglojumi. 

4. Lēmums stājās spēkā 2018. gada 1. septembrī. 

5. Ar šī lēmuma stāšanās dienu atzīt par spēku zaudējušu Alūksnes novada domes 24.08.2017. 

lēmumu Nr.319 “Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Ziemeru pamatskolā” (sēdes 

protokols Nr.12, 44.punkts), 24.08.2017. lēmumu Nr.314 “Par ēdināšanas pakalpojuma 

maksu Jaunlaicenes sākumskolā” (sēdes protokols Nr.12, 39.punkts) un 05.09.2017. 

lēmumu Nr.331 “Par maksas pakalpojumu Jaunlaicenes sākumskola” (sēdes protokols 

Nr.13, 5.punkts). 

 

Domes priekšsēdētājs                A.DUKULIS 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods  90000018622 

DĀRZA IELĀ 11, ALŪKSNĒ, ALŪKSNES NOVADĀ, LV – 4301, TĀLRUNIS 64381496, FAKSS 64381150, 
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Alūksnē 

2018. gada 23. augustā                                              sēdes protokols Nr. 10, 27. p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.300 

 

Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādē “Pienenīte” 

 

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 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” 30. punktu,  

1. Apstiprināt ēdināšanas pakalpojuma maksu Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādē 

“Pienenīte” (turpmāk – Iestāde): 

Nr.p.k. Ēdienreize Ēdināšanas pakalpojuma maksa PVN 

Pastāvīgā 

daļa (ēdiena 

sagatavošanas 

izmaksas) 

Mainīgā 

daļa 

(produktu 

izmaksas) 

Kopā 

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

 

1.1.1. Brokastis 0,37 0,26 0,63 Nepiemēro 

1.1.2. Pusdienas 0,37 0,47 0,84 Nepiemēro 

1.1.3. Launags 0,37 0,23 0,60 Nepiemēro 

 Kopā 1,11 0,96 2,07  

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

 

1.2.1. Brokastis 0,37 0,31 0,68 Nepiemēro 

1.2.2. Pusdienas 0,37 0,61 0,98 Nepiemēro 

1.2.3. Launags 0,37 0,27 0,64 Nepiemēro 

 Kopā 1,11 1,19 2,30  

1.3. darbiniekiem, tajā skaitā pa ēdienreizēm: 

 Pusdienas 0,37 0,72 1,09 Nepiemēro 
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 Kopā  0,37 0,72 1,09  

 

2. Noteikt, ka produktu izmaksas tiek samazinātas, ja Iestādē ēdiena pagatavošanā izmanto 

pašaudzētos un/vai bezatlīdzības saņemtos produktus. 

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. Lēmums stājās spēkā 2018. gada 1. septembrī. 

5. Ar šī lēmuma stāšanās dienu atzīt par spēku zaudējušu Alūksnes novada domes 24.08.2017. 

lēmumu Nr.310 “Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Alūksnes pirmsskolas izglītības 

iestādē “Pienenīte”” (sēdes protokols Nr.12, 35.punkts) 

 

 

Domes priekšsēdētājs             A.DUKULIS 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods  90000018622 
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Alūksnē 

2018. gada 23. augustā                                              sēdes protokols Nr. 10, 28. p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.301 

 

Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Pededzes pamatskolā 

 

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 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” 30. punktu,  

1. Apstiprināt ēdināšanas pakalpojuma maksu Pededzes pamatskolā (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 trīs līdz četriem gadiem, tajā skaitā pa ēdienreizēm 

 

1.1.1. Brokastis 1,18 0,20 1,38 Nepiemēro 

1.1.2. Pusdienas 1,18 0,51 1,69 Nepiemēro 

 Kopā 2,36 0,71 3,07  

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

 

1.2.1. Brokastis 1,18 0,20 1,38 Nepiemēro 

1.2.2. Pusdienas 1,18 0,70 1,88 Nepiemēro 

 Kopā 2,36 0,90 3,26  

1.3. 1.-4.klases izglītojamajiem, tajā skaitā pa ēdienreizēm: 

 Pusdienas 1,18 1,07 2,25 Nepiemēro 

 Kopā 1,18 1,07 2,25  
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1.4. 5.-9.klases izglītojamajiem, tajā skaitā pa ēdienreizēm: 

 Pusdienas 1,18 0,77 1,95 Nepiemēro 

 Kopā 1,18 0,77 1,95  

1.5. darbiniekiem, tajā skaitā pa ēdienreizēm: 

 Pusdienas 1,18 0,74 1,92 Nepiemēro 

 Kopā  1,18 0,74 1,92  

 

2. Noteikt, ka produktu izmaksas tiek samazinātas, ja Iestādē ēdiena pagatavošanā izmanto 

pašaudzētos un/vai bezatlīdzības saņemtos produktus. 

3. Lēmuma 1.1.-1.4. punktā noteiktajai ēdināšanas pakalpojuma maksai piemērojami 

Alūksnes novada domes saistošajos noteikumos par ēdināšanas pakalpojuma maksas 

atvieglojumiem Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēs noteiktie atvieglojumi. 

4. Lēmums stājās spēkā 2018. gada 1. septembrī. 

5. Ar šī lēmuma stāšanās dienu atzīt par spēku zaudējušu Alūksnes novada domes 24.08.2017. 

lēmumu Nr.315 “Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Pededzes pamatskolā” (sēdes 

protokols Nr.12, 40.punkts). 

 

 

Domes priekšsēdētājs             A.DUKULIS 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods  90000018622 

DĀRZA IELĀ 11, ALŪKSNĒ, ALŪKSNES NOVADĀ, LV – 4301, TĀLRUNIS 64381496, FAKSS 64381150, 
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A/S „SEB banka”, KODS  UNLALV2X, KONTS Nr.LV58UNLA0025004130335  

Alūksnē 

2018. gada 23. augustā                                              sēdes protokols Nr. 10, 29. p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.302 

 

Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Malienas pamatskolā 

 

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 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” 30. punktu,  

1. Apstiprināt ēdināšanas pakalpojuma maksu Malienas pamatskolā (turpmāk – Iestāde): 

Nr.p.k. Ēdienreize Ēdināšanas pakalpojuma maksa PVN 

Pastāvīgā 

daļa (ēdiena 

sagatavošanas 

izmaksas) 

Mainīgā 

daļa 

(produktu 

izmaksas) 

Kopā 

1.1. 1.-4.klases izglītojamajiem, tajā skaitā pa ēdienreizēm: 

 Pusdienas 1,18 0,41 1,59 Nepiemēro 

 Kopā 1,18 0,41 1,59  

1.2. 5.-9.klases izglītojamajiem, tajā skaitā pa ēdienreizēm: 

 Pusdienas 1,18 0,45 1,63 Nepiemēro 

 Kopā 1,18 0,45 1,63  

1.3. darbiniekiem, tajā skaitā pa ēdienreizēm: 

 Pusdienas 1,18 0,49 1,67 Nepiemēro 

 Kopā  1,18 0,49 1,67  

 

2. Noteikt, ka produktu izmaksas tiek samazinātas, ja Iestādē ēdiena pagatavošanā izmanto 

pašaudzētos un/vai bezatlīdzības saņemtos produktus. 

3. Lēmuma 1.1.-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. 
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4. Lēmums stājās spēkā 2018. gada 1. septembrī. 

5. Ar šī lēmuma stāšanās dienu atzīt par spēku zaudējušu Alūksnes novada domes 24.08.2017. 

lēmumu Nr.316 “Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Malienas pamatskolā” (sēdes 

protokols Nr.12, 41.punkts). 

 

Domes priekšsēdētājs             A.DUKULIS 
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LATVIJAS REPUBLIKA 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.303 

 

Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Malienas pirmsskolas izglītības iestādē 

“Mazputniņš” 

 

Izskatot Malienas pirmsskolas izglītības iestādes “Mazputniņš” 07.08.2018. iesniegumu 

Nr. MPIIM/1-6/18/17, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 08.08.2018. ar Nr. ANP/1-

42/18/3056, 

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 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” 30. punktu,  

1. Apstiprināt ēdināšanas pakalpojuma maksu Malienas pirmsskolas izglītības iestādē 

“Mazputniņš” (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 trim gadiem, tajā skaitā pa ēdienreizēm 

 

1.1.1. Brokastis 0,74 0,27 1,01 Nepiemēro 

1.1.2. Pusdienas 0,74 0,46 1,20 Nepiemēro 

1.1.3. Launags 0,74 0,25 0,99 Nepiemēro 

1.1.4. Vakariņas 0,74 0,27 1,01 Nepiemēro 

 Kopā 2,96 1,25 4,21  

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

 

1.2.1. Brokastis 0,74 0,32 1,06 Nepiemēro 
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1.2.2. Pusdienas 0,74 0,56 1,30 Nepiemēro 

1.2.3. Launags 0,74 0,28 1,02 Nepiemēro 

1.2.4. Vakariņas 0,74 0,34 1,08 Nepiemēro 

 Kopā 2,96 1,50 4,46  

1.3. darbiniekiem, tajā skaitā pa ēdienreizēm: 

 Pusdienas 0,74 0,57 1,31 Nepiemēro 

 Kopā  0,74 0,57 1,31  

 

2. Noteikt, ka produktu izmaksas tiek samazinātas, ja Iestādē ēdiena pagatavošanā izmanto 

pašaudzētos un/vai bezatlīdzības saņemtos produktus. 

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. Lēmums stājās spēkā 2018. gada 1. septembrī. 

5. Ar šī lēmuma stāšanās dienu atzīt par spēku zaudējušu Alūksnes novada domes 24.08.2017. 

lēmumu Nr.313 “Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Malienas pirmsskolas izglītības 

iestādē “Mazputniņš”” (sēdes protokols Nr.12, 38.punkts) 

 

Domes priekšsēdētājs             A.DUKULIS 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods  90000018622 

DĀRZA IELĀ 11, ALŪKSNĒ, ALŪKSNES NOVADĀ, LV – 4301, TĀLRUNIS 64381496, FAKSS 64381150, 
E-PASTS: dome@aluksne.lv 

A/S „SEB banka”, KODS  UNLALV2X, KONTS Nr.LV58UNLA0025004130335  

Alūksnē 

2018. gada 23. augustā                                              sēdes protokols Nr. 10, 31. p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.304 

 

Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Jaunalūksnes pirmsskolas izglītības iestādē 

“Pūcīte” 

 

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 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” 30. punktu,  

1. Apstiprināt ēdināšanas pakalpojuma maksu Jaunalūksnes pirmsskolas izglītības iestādē 

“Pūcīte” (turpmāk – Iestāde): 

Nr.p.k. Ēdienreize Ēdināšanas pakalpojuma maksa PVN 

Pastāvīgā 

daļa (ēdiena 

sagatavošanas 

izmaksas) 

Mainīgā 

daļa 

(produktu 

izmaksas) 

Kopā 

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

 

1.1.1. Brokastis 0,61 0,24 0,85 Nepiemēro 

1.1.2. Pusdienas 0,61 0,55 1,16 Nepiemēro 

1.1.3. Launags 0,61 0,20 0,81 Nepiemēro 

 Kopā 1,83 0,99 2,82  

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

 

1.2.1. Brokastis 0,57 0,33 0,90 Nepiemēro 

1.2.2. Pusdienas 0,57 0,59 1,16 Nepiemēro 

1.2.3. Launags 0,57 0,26 0,83 Nepiemēro 

1.2.4. Vakariņas 0,57 0,36 0,93 Nepiemēro 

 Kopā 2,28 1,54 3,82  
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1.3. darbiniekiem, tajā skaitā pa ēdienreizēm: 

 Pusdienas 0,57 0,62 1,19 Nepiemēro 

 Kopā  0,57 0,62 1,19  

 

2. Noteikt, ka produktu izmaksas tiek samazinātas, ja Iestādē ēdiena pagatavošanā izmanto 

pašaudzētos un/vai bezatlīdzības saņemtos produktus. 

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. Lēmums stājās spēkā 2018. gada 1. septembrī. 

5. Ar šī lēmuma stāšanās dienu atzīt par spēku zaudējušu Alūksnes novada domes 24.08.2017. 

lēmumu Nr.312 “Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Jaunalūksnes pirmsskolas izglītības 

iestādē “Pūcīte”” (sēdes protokols Nr.12, 37.punkts) 

 

Domes priekšsēdētājs             A.DUKULIS 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods  90000018622 

DĀRZA IELĀ 11, ALŪKSNĒ, ALŪKSNES NOVADĀ, LV – 4301, TĀLRUNIS 64381496, FAKSS 64381150, 
E-PASTS: dome@aluksne.lv 

A/S „SEB banka”, KODS  UNLALV2X, KONTS Nr.LV58UNLA0025004130335  

Alūksnē 

2018. gada 23. augustā                                              sēdes protokols Nr. 10, 32. p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.305 

 

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 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” 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 trim gadiem, tajā skaitā pa ēdienreizēm 

 

1.1.1. Brokastis 0,57 0,26 0,83 Nepiemēro 

1.1.2. Pusdienas 0,57 0,51 1,08 Nepiemēro 

1.1.3. Launags 0,57 0,22 0,79 Nepiemēro 

1.1.4. Vakariņas 0,57 0,23 0,80 Nepiemēro 

 Kopā 2,28 1,22 3,50  

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

 

1.2.1. Brokastis 0,57 0,33 0,90 Nepiemēro 

1.2.2. Pusdienas 0,57 0,59 1,16 Nepiemēro 

1.2.3. Launags 0,57 0,26 0,83 Nepiemēro 

1.2.4. Vakariņas 0,57 0,36 0,93 Nepiemēro 

 Kopā 2,28 1,54 3,82  
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1.3. darbiniekiem, tajā skaitā pa ēdienreizēm: 

 Pusdienas 0,57 0,62 1,19 Nepiemēro 

 Kopā  0,57 0,62 1,19  

 

2. Noteikt, ka produktu izmaksas tiek samazinātas, ja Iestādē ēdiena pagatavošanā izmanto 

pašaudzētos un/vai bezatlīdzības saņemtos produktus. 

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. Lēmums stājās spēkā 2018. gada 1. septembrī. 

5. Ar šī lēmuma stāšanās dienu atzīt par spēku zaudējušu Alūksnes novada domes 24.08.2017. 

lēmumu Nr.311 “Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Alsviķu pirmsskolas izglītības iestādē 

“Saulīte”” (sēdes protokols Nr.12, 36.punkts) 

 

Domes priekšsēdētājs             A.DUKULIS 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods  90000018622 

DĀRZA IELĀ 11, ALŪKSNĒ, ALŪKSNES NOVADĀ, LV – 4301, TĀLRUNIS 64381496, FAKSS 64381150, 
E-PASTS: dome@aluksne.lv 

A/S „SEB banka”, KODS  UNLALV2X, KONTS Nr.LV58UNLA0025004130335  

Alūksnē 

2018. gada 23. augustā                                              sēdes protokols Nr. 10, 33. p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.306 

 

Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādē “Sprīdītis” 

 

Ņemot vērā Maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodiku un izcenojumu 

apstiprināšanas kārtību, kas apstiprināta ar Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektora 

22.05.2017. rīkojumu Nr. ANP/1-6/17/167, 

pamatojoties uz 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” 30. punktu,  

1. Apstiprināt ēdināšanas pakalpojuma maksu Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādē 

“Sprīdītis” (turpmāk – Iestāde): 

Nr.p.k. Ēdienreize Ēdināšanas pakalpojuma maksa PVN 

Pastāvīgā 

daļa (ēdiena 

sagatavošanas 

izmaksas) 

Mainīgā 

daļa 

(produktu 

izmaksas) 

Kopā 

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

 

1.1.1. Brokastis 0,41 0,36 0,77 Nepiemēro 

1.1.2. Pusdienas 0,41 0,61 1,02 Nepiemēro 

1.1.3. Launags 0,41 0,26 0,67 Nepiemēro 

 Kopā 1,23 1,23 2,46  

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

 

1.2.1. Brokastis 0,41 0,37 0,78 Nepiemēro 

1.2.2. Pusdienas 0,41 0,68 1,09 Nepiemēro 

1.2.3. Launags 0,41 0,29 0,70 Nepiemēro 

 Kopā 1,23 1,34 2,57  

1.3. izglītojamajiem, kuri apmeklē rotaļu grupu, tajā skaitā pa ēdienreizēm 

 Vakariņas 0,41 0,09 0,50 Nepiemēro 

 Kopā 0,41 0,09 0,50  
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1.4.  darbiniekiem, tajā skaitā pa ēdienreizēm: 

1.4.1. Brokastis 0,41 0,37 0,78 Nepiemēro 

1.4.2. Pusdienas 0,41 0,73 1,14 Nepiemēro 

1.4.3. Launags 0,41 0,32 0,73 Nepiemēro 

 Kopā  1,23 1,42 2,65  

 

2. Noteikt, ka produktu izmaksas tiek samazinātas, ja Iestādē ēdiena pagatavošanā izmanto 

pašaudzētos un/vai bezatlīdzības saņemtos produktus. 

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

Alūksnes novada domes saistošajos noteikumos par ēdināšanas pakalpojuma maksas 

atvieglojumiem Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēs noteiktie atvieglojumi. 

4. Lēmums stājās spēkā 2018. gada 1. septembrī. 

5. Ar šī lēmuma stāšanās dienu atzīt par spēku zaudējušu Alūksnes novada domes 24.08.2017. 

lēmumu Nr.308 “Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Alūksnes pirmsskolas izglītības 

iestādē “Sprīdītis”” (sēdes protokols Nr.12, 33.punkts). 

 

Domes priekšsēdētājs             A.DUKULIS 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods  90000018622 

DĀRZA IELĀ 11, ALŪKSNĒ, ALŪKSNES NOVADĀ, LV – 4301, TĀLRUNIS 64381496, FAKSS 64381150, 
E-PASTS: dome@aluksne.lv 

A/S „SEB banka”, KODS  UNLALV2X, KONTS Nr.LV58UNLA0025004130335  

Alūksnē 

2018. gada 23. augustā                                              sēdes protokols Nr. 10, 34. p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.307 

 

Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādē “Cālis” 

 

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 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” 30. punktu,  

1. Apstiprināt ēdināšanas pakalpojuma maksu Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādē 

“Cālis” (turpmāk – Iestāde): 

Nr.p.k. Ēdienreize Ēdināšanas pakalpojuma maksa PVN 

Pastāvīgā 

daļa (ēdiena 

sagatavošanas 

izmaksas) 

Mainīgā 

daļa 

(produktu 

izmaksas) 

Kopā 

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

 

1.1.1. Brokastis 0,63 0,33 0,96 Nepiemēro 

1.1.2. Pusdienas 0,63 0,54 1,17 Nepiemēro 

1.1.3. Launags 0,63 0,20 0,83 Nepiemēro 

 Kopā 1,89 1,07 2,96  

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

 

1.2.1. Brokastis 0,63 0,40 1,03 Nepiemēro 

1.2.2. Pusdienas 0,63 0,68 1,31 Nepiemēro 

1.2.3. Launags 0,63 0,26 0,89 Nepiemēro 

 Kopā 1,89 1,34 3,23  

1.3. izglītojamajiem vecumā no viena līdz diviem gadiem, par kuriem Iestādē ir iesniegts 

ārsta atzinums par speciālā uztura nepieciešamību, tajā skaitā pa ēdienreizēm: 

1.3.1. Brokastis 0,63 0,52 1,15 Nepiemēro 
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1.3.2. Pusdienas 0,63 0,63 1,26 Nepiemēro 

1.3.3. Launags 0,63 0,36 0,99 Nepiemēro 

 Kopā 1,89 1,34 3,40  

1.4. izglītojamajiem vecumā no trīs līdz sešiem gadiem, par kuriem Iestādē ir iesniegts 

ārsta atzinums par speciālā uztura nepieciešamību, tajā skaitā pa ēdienreizēm: 

1.4.1. Brokastis 0,63 1,04 1,67 Nepiemēro 

1.4.2. Pusdienas 0,63 1,04 1,67 Nepiemēro 

1.4.3. Launags 0,63 0,70 1,33 Nepiemēro 

 Kopā 1,89 2,78 4,67  

1.5. darbiniekiem, tajā skaitā pa ēdienreizēm: 

 Pusdienas 0,63 0,73 1,36 Nepiemēro 

 Kopā  0,63 0,73 1,36  

 

2. Noteikt, ka produktu izmaksas tiek samazinātas, ja Iestādē ēdiena pagatavošanā izmanto 

pašaudzētos un/vai bezatlīdzības saņemtos produktus. 

3. Lēmuma 1.1., 1.2., 1.3. un 1.4. punktā noteiktajai ēdināšanas pakalpojuma maksai 

piemērojami Alūksnes novada domes saistošajos noteikumos par ēdināšanas pakalpojuma 

maksas atvieglojumiem Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēs noteiktie 

atvieglojumi. 

4. Lēmums stājās spēkā 2018. gada 1. septembrī. 

5. Ar šī lēmuma stāšanās dienu atzīt par spēku zaudējušu Alūksnes novada domes 24.08.2017. 

lēmumu Nr.309 “Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Alūksnes pirmsskolas izglītības 

iestādē “Cālis”” (sēdes protokols Nr.12, 34.punkts). 

 

Domes priekšsēdētājs             A.DUKULIS 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods  90000018622 

DĀRZA IELĀ 11, ALŪKSNĒ, ALŪKSNES NOVADĀ, LV – 4301, TĀLRUNIS 64381496, FAKSS 64381150, 
E-PASTS: dome@aluksne.lv 

A/S „SEB banka”, KODS  UNLALV2X, KONTS Nr.LV58UNLA0025004130335  

Alūksnē 

2018. gada 23. augustā                                              sēdes protokols Nr. 10, 35. p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.308 

 

Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Strautiņu pamatskolā 

 

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 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” 30. punktu,  

1. Apstiprināt ēdināšanas pakalpojuma maksu Strautiņu pamatskolā (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 1,11 0,35 1,46 Nepiemēro 

1.1.2. Pusdienas 1,11 0,57 1,68 Nepiemēro 

1.1.3. Launags 1,11 0,30 1,41 Nepiemēro 

 Kopā 3,33 1,22 4,55  

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

 

1.2.1. Brokastis 1,11 0,42 1,53 Nepiemēro 

1.2.2. Pusdienas 1,11 0,68 1,79 Nepiemēro 

1.2.3. Launags 1,11 0,36 1,47 Nepiemēro 

 Kopā 3,33 1,46 4,79  

1.3. pirmsskolas struktūrvienības darbiniekiem, tajā skaitā pa ēdienreizēm: 

1.3.1. Brokastis 1,11 0,44 1,55 Nepiemēro 

1.3.2. Pusdienas 1,11 0,72 1,83 Nepiemēro 
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1.3.3. Launags 1,11 0,36 1,47 Nepiemēro 

 Kopā 3,33 1,52 4,85  

1.4. 1.-4.klases izglītojamajiem, tajā skaitā pa ēdienreizēm: 

 Pusdienas 1,28 1,00 2,28 Nepiemēro 

 Kopā 1,28 1,00 2,28  

1.5. 5.-9.klases izglītojamajiem, tajā skaitā pa ēdienreizēm: 

 Pusdienas 1,28 0,78 2,06 Nepiemēro 

 Kopā 1,28 0,78 2,06  

1.6. pamatskolas struktūrvienības darbiniekiem, tajā skaitā pa ēdienreizēm: 

 Pusdienas 1,28 0,62 1,90 Nepiemēro 

 Kopā  1,28 0,62 1,90  

 

2. Noteikt, ka produktu izmaksas tiek samazinātas, ja Iestādē ēdiena pagatavošanā izmanto 

pašaudzētos un/vai bezatlīdzības saņemtos produktus. 

3. Lēmuma 1.1., 1.2., 1.4. un 1.5. punktā noteiktajai ēdināšanas pakalpojuma maksai 

piemērojami Alūksnes novada domes saistošajos noteikumos par ēdināšanas pakalpojuma 

maksas atvieglojumiem Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēs noteiktie 

atvieglojumi. 

4. Lēmums stājās spēkā 2018. gada 1. septembrī. 

5. Ar šī lēmuma stāšanās dienu atzīt par spēku zaudējušu Alūksnes novada domes 24.08.2017. 

lēmumu Nr.317 “Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Strautiņu pamatskolā” (sēdes 

protokols Nr.12, 42.punkts). 

 

Domes priekšsēdētājs             A.DUKULIS 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods  90000018622 

DĀRZA IELĀ 11, ALŪKSNĒ, ALŪKSNES NOVADĀ, LV – 4301, TĀLRUNIS 64381496, FAKSS 64381150, 
E-PASTS: dome@aluksne.lv 

A/S „SEB banka”, KODS  UNLALV2X, KONTS Nr.LV58UNLA0025004130335  

Alūksnē 

2018. gada 23. augustā                                              sēdes protokols Nr. 10, 36. p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.309 

 

Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Liepnas vidusskolā 

 

Ņemot vērā Alūksnes novada domes 22.02.2018. lēmumu Nr. 73 “Par Liepnas 

internātpamatskolas likvidāciju” (sēdes protokols Nr. 3, 31. punkts) un 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 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” 30. punktu,  

1. Apstiprināt ēdināšanas pakalpojuma maksu Liepnas vidusskolā (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 trīs līdz sešiem gadiem, tajā skaitā pa ēdienreizēm 

 

1.1.1. Otrās brokastis 0,99 0,25 1,24 Nepiemēro 

1.1.2. Pusdienas 0,99 0,56 1,55 Nepiemēro 

 Kopā 1,98 0,81 2,79  

1.2. 1.-4.klases izglītojamajiem, tajā skaitā pa ēdienreizēm: 

 Pusdienas 0,99 1,01 2,00 Nepiemēro 

 Kopā 0,99 1,01 2,00  

1.3. 5.-12.klases izglītojamajiem, tajā skaitā pa ēdienreizēm: 

 Pusdienas 0,99 0,99 1,98 Nepiemēro 

 Kopā 0,99 0,99 1,98  

1.4. izglītojamajiem vecumā no trīs līdz sešiem gadiem, kuri izmanto Iestādes 

naktsmītni, tajā skaitā pa ēdienreizēm: 

1.4.1. Brokastis 1,01 0,08 1,09 Nepiemēro 

1.4.2. Vakariņas 1,01 0,05 1,06 Nepiemēro 
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 Kopā 2,02 0,13 2,15  

1.5. 1.-4.klases izglītojamajiem, kuri izmanto Iestādes naktsmītni, tajā skaitā pa 

ēdienreizēm: 

1.5.1. Brokastis 1,01 0,10 1,11 Nepiemēro 

1.5.2. Vakariņas 1,01 0,07 1,08 Nepiemēro 

 Kopā 2,02 0,17 2,19  

1.6. 5.-12.klases izglītojamajiem, kuri izmanto Iestādes naktsmītni, tajā skaitā pa 

ēdienreizēm: 

1.6.1. Brokastis 1,01 0,12 1,13 Nepiemēro 

1.6.2. Vakariņas 1,01 0,08 1,09 Nepiemēro 

 Kopā 2,02 0,20 2,22  

1.7. darbiniekiem, tajā skaitā pa ēdienreizēm: 

 Pusdienas 0,99 1,06 2,05 Nepiemēro 

 Kopā  0,99 1,06 2,05  

 

2. Noteikt, ka produktu izmaksas tiek samazinātas, ja Iestādē ēdiena pagatavošanā izmanto 

pašaudzētos un/vai bezatlīdzības saņemtos produktus. 

3. Lēmuma 1.1.-1.6. punktā noteiktajai ēdināšanas pakalpojuma maksai piemērojami 

Alūksnes novada domes saistošajos noteikumos par ēdināšanas pakalpojuma maksas 

atvieglojumiem Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēs noteiktie atvieglojumi. 

4. Lēmums stājās spēkā 2018. gada 1. septembrī. 

5. Ar šī lēmuma stāšanās dienu atzīt par spēku zaudējušu Alūksnes novada domes 24.08.2017. 

lēmumu Nr.321 “Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Liepnas vidusskolā” (sēdes protokols 

Nr.12, 46.punkts). 

 

Domes priekšsēdētājs             A.DUKULIS 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods  90000018622 

DĀRZA IELĀ 11, ALŪKSNĒ, ALŪKSNES NOVADĀ, LV – 4301, TĀLRUNIS 64381496, FAKSS 64381150, 
E-PASTS: dome@aluksne.lv 

A/S „SEB banka”, KODS  UNLALV2X, KONTS Nr.LV58UNLA0025004130335  

Alūksnē 

2018. gada 23. augustā                                              sēdes protokols Nr. 10, 37. p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.310 

 

Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Bejas pamatskolā 

 

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 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” 30. punktu,  

1. Apstiprināt ēdināšanas pakalpojuma maksu Bejas pamatskolā (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 pieciem līdz sešiem gadiem, tajā skaitā pa ēdienreizēm 

 

 Pusdienas 1,41 0,54 1,95 Nepiemēro 

 Kopā 1,41 0,54 1,95  

1.2. 1.-4.klases izglītojamajiem, tajā skaitā pa ēdienreizēm: 

 Pusdienas 1,41 0,59 2,00 Nepiemēro 

 Kopā 1,41 0,59 2,00  

1.3. 5.-9.klases izglītojamajiem, tajā skaitā pa ēdienreizēm: 

 Pusdienas 1,41 0,68 2,09 Nepiemēro 

 Kopā 1,41 0,68 2,09  

1.4. izglītojamajiem, kuri izmanto Iestādes naktsmītni, tajā skaitā pa ēdienreizēm: 

1.4.1. Brokastis 1,41 0,51 1,92 Nepiemēro 

1.4.2. Launags 1,41 0,32 1,73 Nepiemēro 

1.4.3. Vakariņas 1,41 0,54 1,95 Nepiemēro 

 Kopā 4,23 1,37 5,60  
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1.5. darbiniekiem, tajā skaitā pa ēdienreizēm: 

 Pusdienas 1,41 0,60 2,01 Nepiemēro 

 Kopā  1,41 0,60 2,01  

 

2. Noteikt, ka produktu izmaksas tiek samazinātas, ja Iestādē ēdiena pagatavošanā izmanto 

pašaudzētos un/vai bezatlīdzības saņemtos produktus. 

3. Lēmuma 1.1.-1.4. punktā noteiktajai ēdināšanas pakalpojuma maksai piemērojami 

Alūksnes novada domes saistošajos noteikumos par ēdināšanas pakalpojuma maksas 

atvieglojumiem Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēs noteiktie atvieglojumi. 

4. Lēmums stājās spēkā 2018. gada 1. septembrī. 

5. Ar šī lēmuma stāšanās dienu atzīt par spēku zaudējušu Alūksnes novada domes 24.08.2017. 

lēmumu Nr.320 “Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Bejas pamatskolā” (sēdes protokols 

Nr.12, 45.punkts). 

 

 

Domes priekšsēdētājs             A.DUKULIS 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 
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Alūksnē 

2018. gada 23. augustā                                              sēdes protokols Nr. 10, 38. p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.311 

 

Par Liepnas vidusskolas internātu un papildus finansējuma piešķiršanu 

Ņemot vērā Alūksnes novada domes 22.02.2018. lēmumu Nr. 73 “Par Liepnas 

internātpamatskolas likvidāciju” (sēdes protokols Nr. 3, 31. punkts),  

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

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

1. Ar 2018. gada 1. septembri Liepnas vidusskolā izveidot naktsmītnes grupu 

(internātu), papildus piešķirot finansējumu 1,0 likmes internāta skolotāja, 0,1 likmes 

šefpavāra, 0,1 likmes noliktavas pārziņa, 0,5 likmes apkopēja, 0,5 likmes pavāra un 

1,0 likmes nakts aukļa atalgojumam 10 831 EUR apmērā. 

2. Lēmuma 1.punktā minēto finansējumu nodrošināt, veicot pārkārtojumus 

apstiprinātā Alūksnes novada pašvaldības 2018.gada pamatbudžetā no 092250 

valdības funkciju koda – “Jaunlaicenes sākumskola” uz 09226 valdības funkciju 

kodu  “Liepnas vidusskola”. 

3. Alūksnes novada pašvaldības Finanšu nodaļai nodrošināt augstākminēto līdzekļu 

pārkārtošanu nākamajos budžeta grozījumos.  

4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu. 

 

Domes priekšsēdētājs         A.DUKULIS 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.312 

 

Par pirmsskolas grupu izveidošanu un papildus finansējuma piešķiršanu 

Izskatot Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskolas 05.07.2018. iesniegumu 

Nr. JMMPSK/1-10/18/18 “Par otras pirmskolas grupas atvēršanu”, kas reģistrēts Alūksnes 

novada pašvaldībā 06.07.2018. ar Nr. ANP/1-42/18/2652, Ziemeru pamatskolas 05.07.2018. 

iesniegumu Nr. ZIPSK/1-11/18/33 “Par jaunām amata vietām un atalgojumu”, kas reģistrēts 

Alūksnes novada pašvaldībā 05.07.2018. ar Nr. ANP/1-42/18/2639,  

ņemot vērā Alūksnes novada domes 27.10.2016. lēmumu Nr. 344 “Par Ilzenes 

pamatskolas likvidāciju” (sēdes protokols Nr. 17, 3. punkts), 22.08.2018. lēmumu Nr. 72 “Par 

Jaunlaicenes sākumskolas likvidāciju” (sēdes protokols Nr. 3, 30. punkts), 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 

3.3. rīcības virzienu, 

pamatojoties uz Izglītības likuma 17. panta pirmo daļu, likuma “Par pašvaldībām” 

15. panta pirmās daļas 4. punktu, 21. panta pirmās daļas 2. un 23. punktu, likuma „Par 

pašvaldību budžetiem” 30. pantu,  

1. Ar 2018. gada 1. septembri izveidot: 

1.1. otru pirmsskolas izglītības grupu Jaunannas Mūzikas un Mākslas pamatskolā, 

papildus piešķirot finansējumu 0,5 likmes pirmsskolas izglītības skolotāja un 1,0 

likmes skolotāja palīga atalgojumam 5 510 EUR apmērā; 

1.2. pirmsskolas izglītības grupu bērniem no viena līdz trīs gadu vecumam Ziemeru 

pamatskolā, papildus piešķirot finansējumu 1,46 likmes pirmsskolas izglītības 

skolotāja un 1,0 likmes skolotāja palīga atalgojumam 7 062 EUR apmērā; 

1.3.pirmsskolas izglītības grupu bērniem no viena līdz trīs gadu vecumam Ziemeru 

pamatskolas Jaunlaicenes filiālē, papildus piešķirot finansējumu 1,46 likmes 

pirmsskolas izglītības skolotāja atalgojumam un Jaunlaicenes filiāles telpu 

uzturēšanai 9 600 EUR apmērā. 

2. Lēmuma 1. punktā minēto finansējumu nodrošināt, veicot pārkārtojumus 

apstiprinātājā Alūksnes novada pašvaldības 2018. gada pamatbudžetā no 092250 

valdības funkciju koda “Jaunlaicenes sākumskola” uz: 

2.1. 09224 “Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskola” – 5 510 EUR apmērā; 

2.2. 09232 “Ziemeru pamatskola” – 16 662 EUR apmērā. 

alu
ks

ne
.lv



3. Alūksnes novada pašvaldības Finanšu nodaļai nodrošināt augstākminēto līdzekļu 

pārkārtošanu nākamajos budžeta grozījumos.  

4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu. 

 

Domes priekšsēdētājs         A.DUKULIS 

 

  

alu
ks

ne
.lv



 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.313 

 

Par līdzekļu piešķiršanu kalnu divriteņu (MTB) 100 kilometru maratonam 
 

 Izskatot biedrības “Latvijas Kalnu Riteņbraukšanas Attīstības Centrs” 03.08.2018. 

iesniegumu “Par kalnu divriteņu (MTB) maratonu Alūksnes novadā””, kas reģistrēts Alūksnes 

novada pašvaldībā 06.08.2018. ar Nr.  ANP/1-41/18/3010, 

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

plāna 2015.-2017.gadam, kas apstiprināts ar Alūksnes novada domes 29.01.2015. lēmumu 

Nr.16 (sēdes protokols Nr. 2, 13. punkts) 4.2.punktu,  

ar mērķi plaši attīstīt tautas un augstu sasniegumu sportu Alūksnes novadā, 

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

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

 

1. Piešķirt līdzfinansējumu 1531,00 EUR (viens tūkstotis pieci simti trīsdesmit viena euro) 

apmērā biedrības “Latvijas Kalnu Riteņbraukšanas Attīstības Centrs” publiska sporta 

pasākuma rīkošanai un Alūksnes novada kā tūrisma objekta popularizēšanai. 

2. Finansējumu nodrošināt, veicot Alūksnes novada pašvaldības budžeta 2018. gadam 

grozījumus, palielinot ieņēmuma „Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi iepriekšējo gadu 

parādi” plānu par lēmuma 1. punkta summu. 

3. Minētos izdevumus attiecināt uz 081001 valdības funkciju kodu – Alūksnes novada sporta 

pasākumi. 

4. Alūksnes novada pašvaldības Finanšu nodaļai nodrošināt augstākminēto līdzekļu 

pārkārtošanu nākamajos budžeta grozījumos.  

5. Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektoram (pēc attiecīgu biedrības atļauju publiska 

sporta pasākuma organizēšanai Alūksnes un Apes novados saņemšanas) nodrošināt 

vienošanās noslēgšanu par publiska sporta pasākuma rīkošanu. 

6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu. 

 

 

Domes priekšsēdētājs             A.DUKULIS 
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E-PASTS: dome@aluksne.lv 

A/S „SEB banka”, KODS  UNLALV2X, KONTS Nr.LV58UNLA0025004130335  

Alūksnē 

2018. gada 23. augustā                                              sēdes protokols Nr. 10, 41. p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.314 

 

Par grozījumiem Alūksnes novada domes 28.12.2017. lēmumā Nr.476 „Par amata 

vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā” 

 

Ņemot vērā Alūksnes novada domes 27.10.2016. lēmumu Nr. 344 “Par Ilzenes 

pamatskolas likvidāciju” (sēdes protokols Nr. 17, 3. punkts), 22.08.2018. lēmumu Nr. 72 “Par 

Jaunlaicenes sākumskolas likvidāciju” (sēdes protokols Nr. 3, 30. punkts), 22.08.2018. lēmumu 

Nr. 73 “Par Liepnas internātpamatskolas likvidāciju” (sēdes protokols Nr. 3, 31. punkts), 

Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskolas 05.07.2018. iesniegumu Nr. JMMPSK/1-10/18/18 

“Par otras pirmskolas grupas atvēršanu”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 

06.07.2018. ar Nr. ANP/1-42/18/2652, Ziemeru pamatskolas 05.07.2018. iesniegumu 

Nr. ZIPSK/1-11/18/33 “Par jaunām amata vietām un atalgojumu”, kas reģistrēts Alūksnes 

novada pašvaldībā 05.07.2018. ar Nr. ANP/1-42/18/2639,  

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” 

5.10. punktu,  

 

Ar 2018. gada 1. septembri izdarīt grozījumus Alūksnes novada domes 28.12.2017. lēmumā 

Nr. 476 „Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”: 

1. Izslēgt 38. pielikumu “Ilzenes pamatskola”; 

2. Izslēgt 41. pielikumu “Jaunlaicenes sākumskola”; 

3. Izslēgt 46. pielikumu “Liepnas internātpamatskola”; 

4. Alūksnes Tūrisma informācijas centram (55. pielikums) 2. pozīcijas amatam - vadītāja 

vietnieks, profesijas klasifikācijas kodu “1431 15” aizstāt ar profesijas klasifikācijas 

kodu “1431 16”; 

5. Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskolai (40. pielikums) izveidot jaunu amata 

vienību – skolotāja palīgs, izsakot 4. pozīciju šādā redakcijā: 
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4. Skolotāja palīgs 29./I 5312 01 4 1 [..] 1 [..] 



 

6. Ziemeru pamatskolai (45. pielikums) izveidot jaunu amata vienību – skolotāja palīgs, 

izsakot 11. pozīciju šādā redakcijā: 

 

7. Liepnas vidusskolai (42. pielikums): 

7.1. 3. pozīcijas amatam – šefpavāram darba slodzi “0,9” aizstāt ar darba slodzi “1,0” 

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

7.2. 4. pozīcijas amatam – noliktavas pārzinim darba slodzi “0,9” aizstāt ar darba slodzi 

“1,0” un mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar mēnešalgas likmi “[..]”, 

7.3. 5. pozīcijas amatam – apkopējam darba slodzi “3,2” aizstāt ar darba slodzi “3,7” un 

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

7.4. izveidot jaunu amata vienību – pavārs, izsakot 9. pozīciju šādā redakcijā: 

 

7.5. izveidot jaunu amata vienību – nakts auklis, izsakot 10. pozīciju šādā redakcijā: 
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11. Skolotāja palīgs 29./I 5312 01 4 1 [..] 1 [..] 
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9. Pavārs 13./III 5120 02 4 1 [..] 0,5 [..] 
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10. Nakts auklis 13./III 5311 01 4 1 [..] 0,5 [..] 



 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods  90000018622 

DĀRZA IELĀ 11, ALŪKSNĒ, ALŪKSNES NOVADĀ, LV – 4301, TĀLRUNIS 64381496, FAKSS 64381150, 
E-PASTS: dome@aluksne.lv 

A/S „SEB banka”, KODS  UNLALV2X, KONTS Nr.LV58UNLA0025004130335  

Alūksnē 

2018. gada 23. augustā                                              sēdes protokols Nr. 10, 42. p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.315 

 

Par apkures katlu iegādi un uzstādīšanu Ziemeru pamatskolā 

 

Izskatot Ziemeru pamatskolas 07.08.2018. iesniegumu Nr. ZIPSK/1-11/18/52 “Par 

finansējuma piešķiršanu granulu katla iegādei un uzstādīšanai”, kas reģistrēts Alūksnes novada 

pašvaldībā 07.08.2018. ar Nr. ANP/1-42/18/3050, 20.08.2018. iesniegumu Nr. ZIPSK/1-

11/18/57 “Par precizējumu dokumentam ZIPSK/1-11/18/52 no 07.08.2018. par finansējumu 

apkures katlu iegādei”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 21.08.2018. ar Nr. ANP/1-

42/18/3227, 

ņemot vēra 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 23. punktu, 

 

1. Atbalstīt Ziemeru pamatskolas apkures katlu nomaiņu ar būvniecības indikatīvajām 

izmaksām 36 292 EUR (trīsdesmit seši tūkstoši divi simti deviņdesmit divi euro). 

2. Uzdot Ziemeru pamatskolai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā: 

2.1. sagatavot tehnisko dokumentāciju, 

2.2. veikt iepirkumu. 

3. Pēc iepirkuma rezultāta izziņošanas Ziemeru pamatskolai informēt Alūksnes novada 

domi par nepieciešamā finansējuma apmēru. 
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LĒMUMS Nr.316 

 

Par siltumapgādes organizēšanu daudzdzīvokļu mājā “Skolotāju māja”, Liepnas 

pagastā, Alūksnes novadā 

 

Izskatījusi biedrības „SKOLOTĀJU MĀJA 1” valdes 21.08.2018. iesniegumu 

Nr. ANP/1-41/18/3236, ar kuru biedrība lūdz finansiālu atbalstu apkures nodrošināšanai 

daudzdzīvokļu mājā “Skolotāju māja”, Liepnas pagastā, Alūksnes novadā, ņemot vērā to, ka 

Liepnas internātpamatskolas, kas līdz šim nodrošināja apkuri iepriekš minētajai daudzdzīvokļu 

mājai,  likvidācijas procesā siltumapgāde šai mājai ir pārtraukta un no esošās katlu mājas  nav 

atjaunojama, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 1. punktu, 

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

 

1. Atbalstīt biedrību „SKOLOTĀJU MĀJA 1”, reģistrācijas Nr. 40008190319, piešķirot 

20 000 EUR (divdesmit tūkstoši euro) apkures katla uzstādīšanas projekta izstrādāšanai, 

apkures katla iegādei un uzstādīšanai tās apsaimniekošanā esošajai daudzdzīvokļu mājai 

“Skolotāju māja”, Liepnas pagastā, Alūksnes novadā.  

2. Slēgt līgumu ar biedrību „SKOLOTĀJU MĀJA 1” par piešķirtā finansējuma izmantošanu, 

paredzot atskaiti par apkures katla uzstādīšanas projekta izstrādi, tā realizāciju, izbūvētās 

apkures iekārtas uzturēšanu un apsaimniekošanu, kā arī siltumapgādes sabiedriskā 

pakalpojuma sniegšanu. 

3. Finansējumu nodrošināt, veicot Alūksnes novada pašvaldības budžeta 2018. gadam 

grozījumus, palielinot ieņēmuma „Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi iepriekšējo gadu 

parādi” plānu par lēmuma 1. punkta summu. 

4. Minētos izdevumus attiecināt uz 066002 valdības funkciju kodu – pārējā tautsaimniecība. 

5. Alūksnes novada pašvaldības Finanšu nodaļai nodrošināt augstāk minēto līdzekļu 

pārkārtošanas iekļaušanu budžeta grozījumos. 
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LĒMUMS Nr.317 

 

Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2018. gada 22. marta lēmumā Nr. 87  

“Par Alūksnes novada pašvaldības autonomās funkcijas – siltumapgādes sabiedriskā  

pakalpojuma sniegšanas organizēšanas deleģēšanu akciju sabiedrībai „SIMONE””  

 

 

Izskatījusi biedrības „SKOLOTĀJU MĀJA 1” valdes 21.08.2018. iesniegumu 

Nr. ANP/1-41/18/3236, ar kuru biedrība lūdz finansiālu atbalstu apkures nodrošināšanai 

daudzdzīvokļu mājā “Skolotāju māja”, Liepnas pagastā, Alūksnes novadā, pamatojoties uz 

likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 1. punktu, 21.panta  pirmās daļas 23. punktu,  

 

1. Izdarīt grozījumus Alūksnes novada domes 2018. gada 22. marta lēmumā Nr. 87 “Par 

Alūksnes novada pašvaldības autonomās funkcijas – siltumapgādes sabiedriskā 

pakalpojuma sniegšanas organizēšanas deleģēšanu akciju sabiedrībai „SIMONE”” un 

turpmāk: 

1.1. svītrot iepriekš minētā lēmuma pirmās rindkopas pēdējo teikumu; 

1.2. lēmuma 1., 2. un 3. punktā svītrot vārdus “un Liepnas”. 

 

2. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu. 
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LĒMUMS Nr.318 

 

 Par pārvaldīšanas tiesību nodošanu  

 

Izskatot daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Pils ielā 60, Alūksnē, Alūksnes novadā 

dzīvokļu īpašnieku pilnvarotās personas [..] 21.08.2018. iesniegumu par dzīvojamās mājas 

pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašumu īpašniekiem, kas saņemts un reģistrēts 

Alūksnes novada pašvaldībā 22.08.2018. ar Nr. ANP/1-24/18/984,  

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

„Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51. panta trešo, piekto un sesto daļu, 

Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 12. panta pirmo daļu, 

 

1. Nodot divstāvu dzīvojamās ēkas ar desmit dzīvokļu īpašumiem (kadastra apzīmējums 

3601 021 3121 001), un zemes gabala (kadastra apzīmējums 3601 021 3121) 437 m² 

platībā, turpmāk – dzīvojamā māja, Pils ielā 60, Alūksnē, Alūksnes novadā, 

pārvaldīšanas tiesības ar dzīvokļu īpašumu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai 

personai – [..], personas kods [..]. 

2. Uzdot sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “ALŪKSNES NAMI”, reģistrācijas numurs 

40003410625, ne vēlāk kā līdz 21.09.2018. organizēt un nodot ar nodošanas - 

pieņemšanas aktu šī lēmuma 1. punktā minēto dzīvojamo māju ar dzīvokļu īpašumu 

īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai.  
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