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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr. 105 

 

Par Alūksnes novada domes 2020. gada 26. marta lēmuma Nr. 104 “Par atbrīvošanu no 

Alūksnes novada pašvaldības mantas nomas maksas” atcelšanu  

 

Ņemot vērā Ministru kabineta 2020. gada 2. aprīļa noteikumus Nr. 180 “Noteikumi par 

publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas 

maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību”, 

 

Atcelt Alūksnes novada domes 2020. gada 26. marta lēmumu Nr. 104 “Par atbrīvošanu 

no Alūksnes novada pašvaldības mantas nomas maksas”. 

 

Domes priekšsēdētājs                 A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr. 106 

 

Par grozījumiem Alūksnes novada domes  27.02.2020. lēmumā Nr.70 “Par izglītības 

iestāžu izdevumu noteikšanu pašvaldību savstarpējos norēķinos” 

 

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

apakšpunktu, Ministru kabineta 28.06.2016. noteikumu Nr.418 “Kārtība, kādā veicami 

pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” 2., 8., 9. 

un 24.punktu, 

ņemot vērā Izglītības pārvaldes 07.01.2020. iesniegumu Nr. IZP/01-19/20/1 “Par 

izglītojamo skaitu”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 07.01.2020. ar Nr. ANP/1-

42/20/76, un veiktā aprēķina precizējumu, 

 

Izdarīt grozījumus Alūksnes novada domes 27.02.2020. lēmumā Nr.70 “Par izglītības 

iestāžu izdevumu noteikšanu pašvaldību savstarpējos norēķinos”: 

1. 1.1. punktā skaitli “45,08” aizstāt ar skaitli “45,20”; 

2. 1.2. punktā skaitli “74,89” aizstāt ar skaitli “76,19”; 

3. 1.3. punktā skaitli “55,56” aizstāt ar skaitli “54,17”; 

4. 1.4. punktā skaitli “135,44” aizstāt ar skaitli “131,34”; 

5. 1.5. punkta skaitli “98,45” aizstāt ar skaitli 97,05”; 

6. 1.6. punktā skaitli “97,05” aizstāt ar skaitli “101,46”; 

7. 1.7. punkta skaitli “122,76” aizstāt ar skaitli “117,98”; 

8. 1.8. punkta skaitli “84,31” aizstāt ar skaitli “88,39”; 

9. 1.pielikumu izteikt jaunā redakcijā (pielikumā). 

 

Domes priekšsēdētājs                           A.DUKULIS 
 

  

https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2020/0704/Pielikums_savstarpejie_norekini.pdf
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr. 107 

 

Par valsts budžeta dotācijas brīvpusdienām un Alūksnes novada pašvaldības 

līdzmaksājuma izlietojumu izglītojamo ēdināšanai ārkārtējās situācijas laikā 

 

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

situācijas izsludināšanu” 4.3.
3 

punktu, 

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, likuma “Par pašvaldību 

budžetiem” 30.pantu, 

uz ārkārtējas situācijas izsludināšanas laiku: 

1. 2020.gada aprīlī saņemto valsts budžeta dotāciju brīvpusdienu nodrošināšanai 1., 

2., 3. un 4. klases izglītojamiem un Alūksnes novada pašvaldības līdzmaksājumu, 

kas kopā veido 1,00 EUR vienam izglītojamam mācību dienā, piešķirt Alūksnes 

novada administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušo 1., 2., 3., un 4. klases 

izglītojamo ēdināšanai, kas nāk no trūcīgām, maznodrošinātām vai daudzbērnu 

ģimenēm (neatkarīgi no minēto izglītojamo izglītības ieguves formas vai vietas). 

2. Neizmantotos aprīlī saņemtos brīvpusdienu nodrošināšanai piešķirtos valsts 

budžeta līdzekļus un Alūksnes novada pašvaldības līdzmaksājumu, kas kopā veido 

1,00 EUR vienam izglītojamajam mācību dienā, piešķirt Alūksnes novada 

administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušo 5., 6., 7., 8., un 9. klašu 

izglītojamo ēdināšanai, kas nāk no trūcīgām, maznodrošinātām vai daudzbērnu 

ģimenēm (neatkarīgi no minēto izglītojamo izglītības ieguves formas vai vietas). 

3. Izglītojamajiem, kas apgūst obligāto sagatavošanās pirmsskolas izglītības 

programmu, un 1.-12.klašu izglītojamajiem, kas apgūst izglītību Alūksnes novada 

izglītības iestādēs, un kas nav minēti lēmuma 1. un 2.punktā, piešķirt Alūksnes 

novada pašvaldības līdzmaksājumu 1,00 EUR vienam izglītojamajam mācību 

dienā ēdināšanai. 

4. Lēmuma 1., 2. un 3. punktos minētās ēdināšanas izmaksas nodrošināt pārtikas 

pakas veidā vienu reizi mēnesī. 

5. Ja izglītojamais, kas apgūst obligāto sagatavošanās pirmsskolas izglītības 

programmu Alūksnes novada izglītības iestādēs, apmeklē izglītības iestādi un 

saņem ēdināšanas pakalpojumu tajā, pārtikas paka netiek piešķirta. 



6. Ja izglītojamais, kas apgūst obligāto sagatavošanās pirmsskolas izglītības 

programmu Alūksnes novada izglītības iestādēs, daļēji apmeklēja izglītības iestādi 

un saņēma ēdināšanas pakalpojumu tajā, pārtikas paku piešķir proporcionāli 

izglītības iestādi neapmeklēto mācību dienu skaitam. 

7. Datus par izglītojamajiem, kas nāk no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, 

sniedz Alūksnes novada Sociālo lietu pārvalde. 

8. Datus par pārējiem izglītojamajiem, tajā skaitā par izglītojamajiem, kas nāk no 

daudzbērnu ģimenēm, sniedz Izglītības pārvalde sadarbībā ar attiecīgo Alūksnes 

novada izglītības iestādi. 

9. Par pārtikas paku izsniegšanu atbild: 

9.1.  attiecīgā Alūksnes novada izglītības iestāde – par izglītības iestādes 

izglītojamajiem, 

9.2.  Alūksnes pilsētas sākumskola – par Alūksnes novada administratīvajā 

teritorijā dzīvesvietu deklarējušajiem izglītojamajiem, kas nāk no trūcīgām, 

maznodrošinātām vai daudzbērnu ģimenēm un kas mācās citu novadu 

izglītības iestādēs (neatkarīgi no minēto izglītojamo izglītības ieguves 

formas vai vietas). 

10. Piešķirt papildu finansējumu 6 202 EUR (seši tūkstoši divi simti divu euro) 

apmērā Alūksnes novada pašvaldības līdzmaksājuma nodrošināšanai 2020.gada 

aprīlī un maijā Alūksnes novada izglītības iestādēm, saskaņā ar pielikumu. 

11. Finansējumu nodrošināt, veicot Alūksnes novada pašvaldības budžeta 2020. 

gadam grozījumus, pārkārtojot finansējumu par lēmuma 10.punktā minēto summu 

un iestādēm no uzskaites dimensijas 098231 “Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un 

deju svētku nodrošināšana”. 

12. Alūksnes novada pašvaldības Finanšu nodaļai nodrošināt iepriekš minēto līdzekļu 

iekļaušanu nākamajos budžeta grozījumos.  

 

Domes priekšsēdētājs                           A.DUKULIS 
 

 

https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2020/0704/edinasana.pdf

