
 
 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 

Reģistrācijas numurs 90000018622 

Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV – 4301, tālruņi: 64381496, 29453047, e-pasts: dome@aluksne.lv, 

www.aluksne.lv 

A/S „SEB banka”, kods UNLALV2X, konts Nr.LV58UNLA0025004130335   

Alūksnē 

2020. gada 24. septembrī                                                                  sēdes protokols Nr.15, 2. p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.238  

 

Par Alūksnes novada domes 2018. gada 23. augusta lēmuma Nr. 276 “Par Alūksnes 

novada pašvaldībai piekritīga zemes starpgabala ar kadastra apzīmējumu 3642 012 

0027, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu” atcelšanu 

 

 Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas ievaddaļu, ņemot 

vērā informāciju no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3642 012 0027 kadastrālās 

uzmērīšanas dokumentiem, saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

4. panta ceturtās daļas 3.punktu,  

 

atcelt Alūksnes novada domes 2018. gada 23. augusta lēmumu Nr. 276 “Par Alūksnes 

novada pašvaldībai piekritīga zemes starpgabala ar kadastra apzīmējumu 3642 012 0027, 

Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu”. 

 

Domes priekšsēdētājs            A.DUKULIS 

 

  



 
 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 

Reģistrācijas numurs 90000018622 

Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV – 4301, tālruņi: 64381496, 29453047, e-pasts: dome@aluksne.lv, 

www.aluksne.lv 

A/S „SEB banka”, kods UNLALV2X, konts Nr.LV58UNLA0025004130335   

Alūksnē 

2020. gada 24. septembrī                                                                  sēdes protokols Nr.15, 3. p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.239  

 

Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Straumēs” – 2, Zeltiņos, Zeltiņu 

pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu 

 

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību “ALŪKSNES NAMI” 02.04.2019. 

iesniegumu Nr. 1.8/171, kas saņemts un reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 03.04.2019. ar 

Nr. ANP/1-42/19/1393, 

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

“Straumēs” – 2, Zeltiņos, Zeltiņu 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 “Straumēs” – 2, Zeltiņos, Zeltiņu 

pagastā, Alūksnes novadā nav derīgs dzīvošanai. 
 

2. Sagatavot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu – dzīvokli 

“Straumēs” – 2, Zeltiņos, Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā ar kopējo platību 45,1m² un 

ar to saistītām kopīpašuma 451/1613 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un 

zemes. 
 

3. Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības īpašumu “Straumēs” – 2, Zeltiņos, 

Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā.  

 

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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Alūksnē 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.240  

 

Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Pūcītes”, Pededzes pagastā, 

Alūksnes novadā atsavināšanu  

 

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

personas mantas atsavināšanas likuma 3. panta otro daļu, 5. panta pirmo daļu, 8. panta otro 

daļu,  un ņemot vērā Tautsaimniecības komitejas 14.09.2020. lēmumu (protokols Nr. 9, 1.p.), 

 

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

Pededzes pagastā, Alūksnes novadā, īpašuma kadastra Nr. 3680 001 0090, kas sastāv 

no zemesgabala 3,04 ha platībā. 

2. Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē. 

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

pašvaldības Īpašumu atsavināšanas komisijai. 

 

Domes priekšsēdētājs                A.DUKULIS 
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Reģistrācijas numurs 90000018622 
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Alūksnē 

2020. gada 24. septembrī                                                                  sēdes protokols Nr.15, 5. p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.241  

 

Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

3642 006 0454 īpašumā “Jaunviesturi”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu 

 

 Izskatot bijušā zemes lietotāja 25.08.2020. iesniegumu par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 3642 006 0454, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu, kas 01.09.2020. 

saņemts Alūksnes novada pašvaldībā un reģistrēts ar Nr. ANP/1-24/20/800, pamatojoties uz 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta ceturtās daļas 8.punktu, 5. panta 

pirmo daļu, 8. panta otro daļu, 

 

1. Sagatavot atsavināšanai nekustamā īpašuma “Jaunviesturi”, Alsviķu pagastā, 

Alūksnes novadā, kadastra Nr. 3642 006 0454, sastāvā esošu neapbūvētu, Alūksnes 

novada pašvaldībai piekritīgu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3642 006 

0454.  

2. Piekrist, ka atsavināšanas izdevumus, saistītus ar zemesgabala 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 – neapbūvētu zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumu 3642 006 0454, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā, 

pārdodot par brīvu cenu bijušajam zemes lietotājam. 

4. Uzdot nosacītās cenas noteikšanu un atsavināšanu veikt Īpašumu atsavināšanas 

komisijai. 

 

Domes priekšsēdētājs                 A.DUKULIS 

  



 
 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 

Reģistrācijas numurs 90000018622 
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Alūksnē 

2020. gada 24. septembrī                                                                  sēdes protokols Nr.15, 6. p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.242  

 

Par Alūksnes novada pašvaldībai piederošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

3688 003 0027 īpašumā “Dzelmes”, Kornetos, Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā 

atsavināšanu 

 

 Izskatot būves ar kadastra apzīmējumu 3688 003 0027 001 īpašnieka pilnvarotās 

personas 02.01.2020. iesniegumu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3688 003 0027, 

Kornetos, Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu, kas 02.01.2020. saņemts 

Alūksnes novada pašvaldībā un reģistrēts ar Nr. ANP/1-24/20/1, pamatojoties uz Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta ceturtās daļas 3.punktu, 5. panta pirmo daļu, 

8. panta otro daļu,  

 

1. Sagatavot atsavināšanai nekustamā īpašuma “Dzelmes”, Kornetos, Veclaicenes 

pagastā, Alūksnes novadā, kadastra Nr. 3688 003 0027, sastāvā esošu apbūvētu, 

Alūksnes novada pašvaldībai piederošu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3688 

003 0027.  

2. Piekrist, ka atsavināšanas izdevumus, saistītus ar zemesgabala 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 3688 003 0027, “Dzelmes”, Kornetos, Veclaicenes 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 

2020. gada 24. septembrī                                                                  sēdes protokols Nr.15, 7. p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.243  

 

Par cirsmu paketes “Medņukalni”, Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu 

 

 Izskatot pašvaldības aģentūras “SPODRA” 11.09.2020. iesniegumu par cirsmu 

atsavināšanu izsolē, kas 11.09.2020. saņemts Alūksnes novada pašvaldībā un reģistrēts ar 

Nr. ANP/1-42/20/3243, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 

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

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

 

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

“Medņukalni”, Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā, īpašuma kadastra Nr. 3694 001 0006 

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

171,55 m³: 

1.1. cirsmu – kopšanas cirti, “Medņukalnos”, Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā, īpašuma 

kadastra Nr. 3694 001 0006 (platība 0,73 ha, 2. kvartāla nogabalā Nr. 9); 

1.2.  deviņas cirsmas - kailcirtes, “Medņukalnos”, Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā, 

īpašuma kadastra Nr. 3694 001 0006 (ārpus meža zemes ar kopējo platību 0,73 ha); 

1.3.  astoņas cirsmas – izlases cirtes, “Medņukalnos”, Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā, 

īpašuma kadastra Nr. 3694 001 0006 (ārpus meža zemes ar kopējo platību 1,04 ha). 

 

2.  Uzdot Alūksnes novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas komisijai organizēt 

atsavināmās kustamās mantas - cirsmu paketes novērtēšanu, izstrādāt izsoles noteikumus 

un rīkot izsoli. 

 

Domes priekšsēdētājs                 A.DUKULIS 

 

 

 

 
 

  



Satur ierobežotas pieejamības informāciju - personas kodu 
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Alūksnē 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.244  

 

Par pašvaldības stipendijas piešķiršanu M.ZIŅĢEI 

 

 Ņemot vērā Martas ZIŅĢES 2020. gada 1. septembra iesniegumu, kas reģistrēts 

Alūksnes novada pašvaldības Izglītības pārvaldē ar Nr. IZP/01-19/20/215, Alūksnes novada 

domes 2017. gada 28. septembra lēmuma Nr. 363 “Par Alūksnes novada pašvaldības 

stipendijām” (sēdes protokols Nr.14, 31.p.) 1.punktu, pamatojoties uz Alūksnes novada domes 

2016. gada 28. janvāra saistošo noteikumu Nr.4/2016 “Par pašvaldības stipendiju piešķiršanu 

speciālistu piesaistei Alūksnes novadā” 4.4. un 16. punktu un Alūksnes novada pašvaldības 

stipendiju piešķiršanas komisijas 2020. gada 3. septembra lēmumu, protokols Nr.1,   

 

1. Piešķirt Alūksnes novada pašvaldības stipendiju rezidentei Martai ZIŅĢEI, personas 

kods [..], 100% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēnešalgas 2020./2021.mācību 

gadā uz 11 (vienpadsmit) mēnešiem, izņemot kalendārā gada augustu. 

2. Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektoram nodrošināt līguma slēgšanu. 

 

Domes priekšsēdētājs                                       A.DUKULIS 

  



Satur ierobežotas pieejamības informāciju - personas kodu 

  

   
 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 

Reģistrācijas numurs 90000018622 
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Alūksnē 

2020. gada 24. septembrī                                                                 sēdes protokols Nr.15, 9. p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr. 245 

 

Par pašvaldības stipendijas piešķiršanu Z.SVIKLEI 

 

Ņemot vērā Zanes SVIKLES 2020. gada 3. septembra iesniegumu, kas reģistrēts 

Alūksnes novada pašvaldības Izglītības pārvaldē ar Nr. IZP/01-19/20/218, Alūksnes novada 

domes 2016. gada 28. aprīļa lēmuma Nr.145 “Par Alūksnes novada pašvaldības stipendijām” 

(sēdes protokols Nr. 8, 18.p.) 1.1.2. punktu, pamatojoties uz Alūksnes novada domes 

2016. gada 28. janvāra saistošo noteikumu Nr. 4/2016 “Par pašvaldības stipendiju piešķiršanu 

speciālistu piesaistei Alūksnes novadā” 4.4. un 16. punktu un Alūksnes novada pašvaldības 

stipendiju piešķiršanas komisijas 2020. gada 3. septembra lēmumu, protokols Nr.1,   

 

1. Piešķirt Alūksnes novada pašvaldības stipendiju  rezidentei Zanei SVIKLEI, personas 

kods [..], 100% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēnešalgas mēnesī 2020./2021. 

mācību gadā uz 11 mēnešiem, izņemot kalendārā gada augustu. 

2. Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektoram nodrošināt līguma slēgšanu. 

 

Domes priekšsēdētājs                                       A.DUKULIS 
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Alūksnē 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr. 246 

 

Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības 27.09.2018. noteikumos Nr.5/2018 

“Valsts budžeta mērķdotācijas speciālajām pirmsskolas izglītības iestādēm un 

pirmsskolas izglītības iestāžu speciālajām grupām sadales kārtība” 

 

Ņemot vērā Izglītības kvalitātes valsts dienesta Licencēšanas un reģistru departamenta 

27.08.2020. lēmumus Nr.2-26e/178 un Nr.2-26e/177 “Par izglītības iestādes svītrošanu no 

Izglītības iestāžu reģistra un reģistrēšanu Izglītības iestāžu reģistrā”, kas reģistrēti Alūksnes 

novada pašvaldībā 28.08.2020. attiecīgi ar Nr. ANP/1-35/20/3071 un Nr. ANP/1-35/20/3072, 

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 6.punktu, 15. panta pirmās 

xdaļas 4.punktu, 41. panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 2015. gada 13.oktobra 

noteikumiem Nr. 591 “Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un 

speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi”, 

Ministru kabineta 2016. gada 5.jūlija noteikumiem Nr. 447 “Par valsts budžeta mērķdotāciju 

pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu 

vispārējās vidējas izglītības iestādēs” un Ministru kabineta 2016. gada 5.jūlija noteikumiem 

Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”, 

 

1. Izdarīt grozījumus Alūksnes novada pašvaldības 27.09.2018. noteikumos Nr.5/2018 

“Valsts budžeta mērķdotācijas speciālajām pirmsskolas izglītības iestādēm un pirmsskolas 

izglītības iestāžu speciālajām grupām sadales kārtība” (turpmāk – Noteikumi): 

1.1. Svītrot Noteikumu nosaukumā, 1. punktā un 2. sadaļas nosaukumā tekstu “speciālajām 

pirmsskolas izglītības iestādēm un” (attiecīgā locījumā); 

1.2. Svītrot Noteikumu 8. punktu; 

1.3. Izteikt Noteikumu 9. punktu jaunā redakcijā: 

“ 9. Mērķdotāciju pirmsskolas izglītības iestāžu speciālo grupu, izņemot no piecu gadu 

vecuma apmācībā nodarbināto pedagogu, pedagogu darba samaksai aprēķina, ievērojot 

šādus nosacījumus: 

9.1.  Ministru kabineta 13.10.2015. noteikumos Nr. 591 “Kārtība, kādā izglītojamie tiek 

uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās 

un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi” noteikto izglītojamo skaitu 

vienā grupā; 

9.2.  izglītojamo skaitu speciālās izglītības programmās attiecīgā gada 1.septembrī; 

9.3.  normēto bērnu skaitu, piemērojot normatīvajos aktos noteiktos koeficientus; 

9.4.  normētā bērnu skaita attiecību pret vienu pedagoga mēneša darba likmi, piemērojot 



normatīvajos aktos noteikto attiecību; 

9.5.  finansējumu aprēķina, piemērojot pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksas 

noteikumos noteikto zemāko mēneša algas likmi; 

9.6.  skolotāja – logopēda darba samaksai un VSAOI, nosakot attiecību 1 pedagoga 

likme uz 200 bērniem, finansējumu aprēķina piemērojot pedagogu darba samaksas 

noteikumos noteikto zemāko mēneša algas likmi, 

9.7.  papildu finansējumu pirmsskolas izglītības pedagogu profesionālās darbības 

kvalitātes piemaksām pedagogiem, kuri ir ieguvuši 1., 2. un 3. kvalitātes pakāpi no 

2017. gada 10. augusta, kā arī samaksai par pedagogu papildu pienākumiem un 

pedagoga mēneša darba algas likmes palielināšanai līdz 3% no saskaņā ar 9.1.-

9.6. punkta nosacījumiem aprēķinātas mērķdotācijas; 

9.8. ņemot vērā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.”; 

1.4.Svītrot Noteikumu 15.punktu; 

1.5. Svītrot Noteikumu 16.punktā vārdu un skaitli “un 15.” 

 

2. Lēmumu piemērot no 2020. gada 1. septembra. 

 

Domes priekšsēdētājs                 A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr. 247 

 

Par grozījumiem Alūksnes novada domes 26.09.2019. lēmumā Nr. 276  

“Par Alūksnes Mūzikas skolas maksas pakalpojumiem” 

 

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

apakšpunktu, Izglītības likuma 12. panta 2.1 daļu, Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52. panta 

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

vērtības nodokļa likuma normu piemērošanas kārtība un atsevišķas prasības pievienotās 

vērtības nodokļa maksāšanai un administrēšanai” 27. un 28.punktu, 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,   

  

1. Izdarīt grozījumus Alūksnes novada domes 26.09.2019. lēmumā Nr.276 “Par Alūksnes 

Mūzikas skolas maksas pakalpojumiem” un izteikt Alūksnes Mūzikas skolas sniegto 

maksas pakalpojumu cenrāža 2., 3. un  4. punktu jaunā redakcijā: 

2. Vecāku maksa par fakultatīvu mācību stundu profesionālās ievirzes izglītības programmu 

apguvei 

Nr.p.

k. 

Individuālo fakultatīvo mācību stundu skaits Noteiktā stundas 

tarifa likme EUR 

PVN 

2.1. 1 mācību stunda * 11,93 Nepiemēro 

3. Vecāku līdzfinansējums interešu izglītības programmu apguvei 

Nr. 

p.k. 

Noteiktais mācību 

stundu skaits mēnesī 

Grupu stundu 

(Mūzikas 

mācība un 

ritmika) 

izmaksas 

EUR 

Individuālo 

stundu 

izmaksas 

EUR 

Izmaksas vienā 

mēnesī EUR 

(grupu stundu 

izmaksas +individuālo 

stundu izmaksas) 
KOPĀ: 

PVN 

 

3.1. 6 grupu stundas mēnesī 

(1,5 stundas nedēļā) 

8,97 x X Nepiemēro 

3.2. 1 individuālā* stunda 

mēnesī  

(0,25 stundas nedēļā) 

x 11,93 X Nepiemēro 



3.3. 2 individuālās* stundas 

mēnesī  

(0,5 stundas nedēļā) 

x 23,78 X Nepiemēro 

3.4. 6 grupu stundas mēnesī 

(1,5 stundas nedēļā) un  

1 individuālā* stunda 

mēnesī  

(0,25 stundas nedēļā) 

8,97 11,93 20,90 Nepiemēro 

3.5. 6 grupu stundas mēnesī 

(1,5 stundas nedēļā) un  

2 individuālās* stundas 

mēnesī  

(0,5 stundas nedēļā) 

8,97 23,78 32,75 Nepiemēro 

4. Maksa par pieaugušo izglītības programmas apguvi 

Nr.p.k. Individuālo mācību stundu skaits Noteiktā stundas tarifa 

likme bez PVN 

PVN 

 

4.1. 1 mācību stunda * 

 

8,89 Piemēro 

 

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

 

Domes priekšsēdētājs                                        A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr. 248 

 

Par grozījumiem Alūksnes novada domes 24.09.2015. lēmumā Nr. 303  

“Par maksas apstiprināšanu Alūksnes Mākslas skolas sniegtajiem maksas 

pakalpojumiem” 

 

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

apakšpunktu, Izglītības likuma 12. panta 2.1 daļu, Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52. panta 

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

vērtības nodokļa likuma normu piemērošanas kārtība un atsevišķas prasības pievienotās 

vērtības nodokļa maksāšanai un administrēšanai” 27. un 28.punktu, 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, 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, 

 

1. Izdarīt grozījumus Alūksnes novada domes 24.09.2015. lēmumā Nr. 303 “Par maksas 

apstiprināšanu Alūksnes Mākslas skolas sniegtajiem maksas pakalpojumiem” un izteikt 

lēmuma 1.punkta 2., 3. un 4.apakšpunktu jaunā redakcijā: 

 

2. Vecāku līdzfinansējums interešu izglītības programmu apguvei 

Nr.p.k. Izglītības programmas nosaukums, stundu skaits nedēļā EUR 

mēnesī 

 

PVN 

2.1. Interešu izglītības programma “Vizuāli plastiskā māksla 

pirmklasniekiem”, 2 mācību stundas nedēļā 

7,81 Nepiemēro 

2.2. Interešu izglītības programma “Vizuāli plastiskā māksla 

pirmsskolas vecumā” veidošanas klasē, 1 mācību stunda 

nedēļā 

13,48 Nepiemēro 

2.3. Interešu izglītības programma “Vizuāli plastiskā māksla 

pirmsskolas vecumā” tēlotājas mākslas klasē, 1 mācību 

stunda nedēļā 

12,84 Nepiemēro 

2.4. Interešu izglītības programma “Vizuāli plastiskā māksla 

sākumskolas vecumā”, 2 mācību stundas nedēļā 

7,16 Nepiemēro 

2.5. Interešu izglītības programma “Vizuāli plastiskā māksla 

jauniešiem”, 4 mācību stundas nedēļā 

7,16 Nepiemēro 



3. Maksa par pieaugušo izglītības programmas apguvi 

Nr.p.k. Izglītības programmas nosaukums, stundu skaits nedēļā EUR 

mēnesī 

PVN 

3.1. Interešu izglītības programma “Vizuāli plastiskā māksla 

pieaugušajiem”, 4 mācību stundas nedēļā 

36,94 Piemēro 

4. Maksa par pakalpojumiem 

Nr.p.k. Pakalpojums Vienība EUR bez 

PVN 

mēnesī 

PVN 

4.1. Skolas ēkas apskate skolas pārstāvja 

pavadībā 

   

4.1.1. individuāli 1 personai 1,65 Piemēro 

4.1.2. grupai no 6 līdz 10 

personām 

16,53 Piemēro 

4.1.3. grupai no 11 līdz 

20 

personām 

20,66 Piemēro 

4.1.4. grupai no 21 un 

vairāk 

personām 

24,79 Piemēro 

4.2. Grupu nodarbības radošajās darbnīcās 1 personai  3,89 Piemēro 

4.3 Grupu nodarbības radošajās darbnīcās 1 personai 3,77 Piemēro 

4.4. Izstāžu zāles iznomāšana 1 stunda 16,00 Piemēro 

4.5. Mācību telpas iznomāšana 1 stunda 5,00 Piemēro 

4.6. Ieejas maksa zāles apmeklējumam izstāžu 

laikā: 

   

4.6.1. Pirmsskolas vecuma bērniem, skolēniem, 

studentiem, pensionāriem 

1 personai 0,41 Piemēro 

4.6.2. Pieaugušajiem 1 personai 0,83 Piemēro 

 

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

 

Domes priekšsēdētājs                  A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr. 249 

 

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 

10.punktu, 

ņemot vērā Izglītības pārvaldes 07.09.2020. iesniegumu Nr. IZP/01-19/20/97 “Par 

skolēnu skaitu uz 1.septembri”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 07.09.2020. ar 

Nr. ANP/1-42/20/3173,  

 

1. Apstiprināt viena skolēna izmaksas mēnesī par Alūksnes novada pašvaldības pamata un 

vispārizglītojošo izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem no 2020.gada 1.septembra: 

1.1.  Alūksnes pilsētas sākumskolā 46,28 EUR; 

1.2.  Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā 79,49 EUR; 

1.3.  Alūksnes novada vidusskolā 49,41 EUR; 

1.4.  Strautiņu pamatskolā 129,38 EUR; 

1.5.  Bejas pamatskolā 98,45 EUR; 

1.6.  Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskolā 98,48 EUR; 

1.7.  Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskolā 113,56 EUR; 

1.8.  Malienas pamatskolā 91,33 EUR; 

1.9.  Pededzes pamatskolā 104,20 EUR; 

1.10. Ziemeru pamatskolā 98,76 EUR, 

saskaņā ar 1. pielikumu. 

2. Apstiprināt viena audzēkņa izmaksas mēnesī par Alūksnes novada pašvaldības pirmsskolas 

izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem no 2020.gada 1.septembra: 

2.1. Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādē “Sprīdītis” 184,87 EUR; 

2.2. Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādē “Pienenīte” 179,80 EUR; 

2.3. Alsviķu pirmsskolas izglītības iestādē “Saulīte” 190,54 EUR; 

2.4. Jaunalūksnes pirmsskolas izglītības iestādē “Pūcīte” 225,94 EUR; 

2.5. Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādē “Cālis” 101,85 EUR; 

2.6. Malienas pirmsskolas izglītības iestādē “Mazputniņš” 165,78 EUR, 

saskaņā ar 2. pielikumu. 

3. Apstiprināt viena iemītnieka izmaksas par Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestāžu 

internātu sniegtajiem pakalpojumiem (gultas vietu) no 2020.gada 1.septembra: 

3.1. Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas internātā 275,14 EUR mēnesī; 



3.2. Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskolas internātā 304,15 EUR mēnesī, 

saskaņā ar 3.pielikumu. 

4. Atbrīvot no Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestāžu internātu izmantošanas 

izdevumu samaksas izglītojamos, kas mācās Alūksnes novada vispārizglītojošajās 

izglītības iestādēs. 

5. Atzīt par spēku zaudējušu Alūksnes novada domes 2020. gada 27. februāra lēmumu Nr. 70 

“Par izglītības iestāžu izdevumu noteikšanu pašvaldību savstarpējos norēķinos”. 

 

Domes priekšsēdētājs                             A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr. 250 

 

Par grozījumu Alūksnes novada domes 2015. gada 27. augusta lēmumā Nr.277  

“Par Alūksnes Kultūras centra maksas pakalpojumiem” 

 

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

g) apakšpunktiem un Pievienotās vērtības nodokļa likuma 5. panta pirmās daļas 2. punktu, 

52. panta pirmās daļas 17. punkta a), b) un c) apakšpunktiem,  
ņemot vērā Alūksnes novada pašvaldības iekšējo normatīvo aktu “Maksas pakalpojumu 

izcenojumu noteikšanas metodika un izcenojumu aprēķināšanas kārtība”, kas apstiprināts ar 

Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektora 22.05.2017. rīkojumu Nr. ANP/1-6/17/167, 

 

Izdarīt grozījumu ar Alūksnes novada domes 2015. gada 27. augusta lēmumu Nr.277 “Par 

Alūksnes Kultūras centra maksas pakalpojumiem” apstiprinātajā Alūksnes Kultūras centra 

pakalpojumu cenrādī, lēmuma pielikumu Nr.2 “Alūksnes Kultūras centra pakalpojumu 

cenrādis” papildinot ar 4. un 5.punktu šādā redakcijā: 

 

“4. Noteikt atvieglojumu - daļēju maksu par Alūksnes Kultūras centra telpu izmantošanu 50 % 

apmērā Alūksnes novada teritorijā reģistrētām biedrībām un nodibinājumiem. 

5. Alūksnes novada pašvaldībai un citām Alūksnes novada pašvaldības iestādēm savu funkciju 

veikšanai noteikt izdevumus par Alūksnes Kultūras centra telpu un inventāra izmantošanu 50 % 

apmērā no šī pielikuma 1. un 2. punktā noteiktās pakalpojuma nomas maksas.” 

 

Domes priekšsēdētājs                                       A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr. 251 

 

Par grozījumu Alūksnes novada domes 25.06.2020. lēmumā Nr. 181  

“Par Alūksnes novada pagastu tautas/kultūras/saieta namu telpu nomas 

pakalpojumiem” 

 

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

apakšpunktu, Pievienotās vērtības nodokļa likuma 5.panta pirmās daļas 2.punktu, 52.panta 

pirmās daļas 17.punkta a), b) un c) apakšpunktiem,  

ņemot vērā Alūksnes novada pašvaldības iekšējo normatīvo aktu “Maksas pakalpojumu 

izcenojumu noteikšanas metodika un izcenojumu aprēķināšanas kārtība”, kas apstiprināts ar 

Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektora 22.05.2017. rīkojumu Nr. ANP/1-6/17/167, 

 

izdarīt grozījumu Alūksnes novada domes 25.06.2020. lēmumā Nr. 181 “Par Alūksnes 

novada pagastu tautas/kultūras/saieta namu telpu nomas pakalpojumiem”, papildinot lēmuma 

pielikumu “Alūksnes novada pagastu tautas/kultūras/saieta namu telpu nomas maksas 

pakalpojumu cenrādis” ar 15. un 16.punktu šādā redakcijā: 

 

“15. Noteikt atvieglojumu - daļēju maksu par novada pagastu tautas/kultūras/saieta namu telpu 

izmantošanu 50% apmērā Alūksnes novada teritorijā reģistrētām biedrībām un 

nodibinājumiem. 

16. Alūksnes novada pašvaldībai un citām Alūksnes novada pašvaldības iestādēm savu funkciju 

veikšanai noteikt izdevumus par attiecīgo telpu izmantošanu 50 % apmērā no šī pielikuma 1.-

14.punktā noteiktās pakalpojuma nomas maksas.” 

 

Domes priekšsēdētājs                                       A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr. 252 

 

Par finansējuma pārkārtošanu Alūksnes Kultūras centram  

 

  Izskatot Alūksnes Kultūras centra 10.09.2020. iesniegumu Nr. ATN/1-13/20/52, kas 

reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 10.09.2020. ar Nr. ANP/1-42/20/3225, 

ņemot vērā vīrusa “COVID-19” pandēmijas izraisītas sekas kultūras pakalpojumu jomā, 

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

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

 

1. Pārkārtot finansējumu 26 350 EUR (divdesmit seši tūkstoši trīs simti piecdesmit euro) 

apmērā Alūksnes Kultūras centram publisko pasākumu organizēšanai. 

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

pārkārtojumu no uzskaites dimensijas 082916 “Alūksnes pilsētas svētki”. 

3. Lēmuma 1.punktā minēto finansējumu attiecināt uz 082301 uzskaites dimensiju – 

“Alūksnes Kultūras centrs”. 

4. Alūksnes novada pašvaldības Finanšu nodaļai nodrošināt iepriekšminēto līdzekļu 

pārkārtošanu nākamajos budžeta grozījumos.  

5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu. 

 

Domes priekšsēdētājs                  A.DUKULIS 

 

  



   
 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 

Reģistrācijas numurs 90000018622 

Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV – 4301, tālruņi: 64381496, 29453047, e-pasts: dome@aluksne.lv, 

www.aluksne.lv 

A/S „SEB banka”, kods UNLALV2X, konts Nr.LV58UNLA0025004130335   

Alūksnē 

2020. gada 24. septembrī                                                                sēdes protokols Nr.15, 17. p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr. 253 

 

Par finansējuma piešķiršanu Alūksnes muzejam 

 

Izskatot Alūksnes muzeja 02.09.2020. iesniegumu Nr. MUZ/1-9/20/20, kas reģistrēts 

Alūksnes novada pašvaldībā 03.09.2020. ar Nr. ANP/1-42/20/3119, 

ņemot vērā Alūksnes muzeja darbības un attīstības stratēģiju 2020.-2024.gadam, kas 

apstiprināta ar Alūksnes novada domes 25.04.2019. lēmumu Nr.106, 

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

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

 

1. Piešķirt finansējumu 3 920 EUR (trīs tūkstoši deviņi simti divdesmit euro) apmērā 

Alūksnes muzejam arheoloģisko priekšmetu konservācijai. 

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

pārkārtojumu no uzskaites dimensijas 081121 “Trošu ceļa uzturēšana”. 

3. Lēmuma 1.punktā minēto finansējumu attiecināt uz 082201 uzskaites dimensiju – 

“Alūksnes muzejs”. 

4. Alūksnes novada pašvaldības Finanšu nodaļai nodrošināt iepriekšminēto līdzekļu 

pārkārtošanu nākamajos budžeta grozījumos.  

5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu. 

Domes priekšsēdētājs                  A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr. 254 

 

Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem 

 

Izskatot Veclaicenes pagasta pārvaldes 11.09.2020. iesniegumu Nr. VPP/1-5/20/15 

“Par papildus finansējuma piešķiršanu”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 11.09.2020. 

ar Nr. ANP/1-42/20/3244, 

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

pirmās daļas 2. un 27.punktu, likuma “Par pašvaldību budžetiem” 16. panta otro daļu un 

30. pantu, 

 

1. Izdalīt no Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem neparedzētiem 

gadījumiem daļēju finansējumu 3 374 EUR (trīs tūkstoši trīs simti septiņdesmit četru 

euro) apmērā zibeņaizsardzības izbūvei Veclaicenes pagasta pārvaldes ēkai 

“Vaiņagos”, Kornetos, Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā. 

2. Minētos izdevumus attiecināt uz 06113 valdības funkciju kodu – Veclaicenes pagasta 

teritorijas apsaimniekošana (komunālā saimniecība). 

3. Alūksnes novada pašvaldības Administrācijas Finanšu nodaļai nodrošināt 

iepriekšminēto līdzekļu pārkārtošanu nākamajos budžeta grozījumos.  

4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu. 

 

Domes priekšsēdētājs                  A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.255 

 

Par vides pieejamību pašvaldības nekustamajam īpašumam 

 

Izskatot Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes 14.09.2020. iesniegumu Nr. SLP/1-

7/20/824 “Par līdzekļu piešķiršanu un atļauju veikt iepirkumu”, kas reģistrēts Alūksnes novada 

pašvaldībā 14.09.2020. ar Nr. ANP/1-42/20/3275, 

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

plāna 2015.-2020.gadam 43.2.punktu, 

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

pirmās daļas 7.punktu, 21. panta pirmās daļas 23.punktu, 

 

1. Atbalstīt vides pieejamības nodrošināšanu pašvaldības ēkai Uzvaras ielā 1, Alūksnē, 

Alūksnes novadā. 

2. Uzdot Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldei normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā 

veikt iepirkumu. 

3. Pēc iepirkuma rezultāta izziņošanas Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldei informēt 

Alūksnes novada domi par nepieciešamā finansējuma apmēru. 

 

Domes priekšsēdētājs                  A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.256 

 

Par grozījumiem Alūksnes novada domes 20.07.2020. lēmumā Nr.187 “Par projektu 

“Zaļo un dārza atkritumu kompostēšanas laukuma izveide Alūksnes novadā”” 

 

 Ņemot vērā Centrālās finanšu un līgumu aģentūras 07.09.2020. lēmumu Nr.39-2-

60/5990 “Par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu (trešās atlases kārtas ietvaros)”, 

kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 07.09.2020. ar Nr. ANP/1-35/20/3171, 

 pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 1. un 2.punktu, 

21. panta pirmās daļas 23.punktu, Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8.pantu, Ministru 

kabineta 2016. gada 30. augusta noteikumu Nr.588 “Darbības programmas “Izaugsme un 

nodarbinātība” 5.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu 

izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju 5.2.1.2 pasākuma “Atkritumu pārstrādes veicināšana” 

īstenošanas noteikumi” 12.punktu, Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. 

aktualizētā Rīcības plāna 2015.-2017.gadam 7.3.punktu un Investīciju plāna 2015.-2020.gadam 

97.punktu, 

 

Izdarīt grozījumus Alūksnes novada domes 20.07.2020. lēmumā Nr.187 “Par projektu 

“Zaļo un dārza atkritumu kompostēšanas laukuma izveide Alūksnes novadā” un lēmuma 2. un 

3.punktu izteikt jaunā redakcijā:  

“2. Apstiprināt projekta kopējās indikatīvās izmaksas 216 262,68 EUR (divi simti 

sešpadsmit tūkstoši divi simti sešdesmit divi euro 68 centi), ko sastāda: 

2.1. pieejamais Kohēzijas fonda finansējums indikatīvi 35,0% no projekta izmaksām, 

t.i. 75 691,94 EUR (septiņdesmit pieci tūkstoši seši simti deviņdesmit viens euro 94 

centi); 

2.2. Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējums indikatīvi 65,0% no projekta 

izmaksām, t.i. 140 570,74 EUR (viens simts četrdesmit tūkstoši pieci simti septiņdesmit 

euro 74 centi). 

3. Projekta atbalsta gadījumā līdzfinansējumu nodrošināt 2020. un 2021. gadā no Valsts 

kases aizņēmuma par tirgus nosacījumiem.” 

 

Domes priekšsēdētājs                  A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.257 

 

Par Alūksnes novada pagastu teritoriālo vienību infrastruktūras un vides kvalitātes 

uzlabošanas mērķprogrammu 2020.gadam 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 4.punktu, likuma 

“Par pašvaldību budžetiem” 30. pantu, Alūksnes novada domes 25.01.2018. noteikumiem 

Nr.1/2018 “Par Alūksnes novada pagastu teritoriālo vienību infrastruktūras un vides kvalitātes 

uzlabošanas mērķprogrammu 2018.-2021.gadam”, Pededzes pagasta pārvaldes 07.09.2020. 

iesniegumu Nr. PPP/1.5/20/27, Liepnas pagasta pārvaldes 07.09.2020. iesniegumu 

Nr. LPP/1.5/20/77, Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. aktualizētā Rīcības 

plāna 6.3. punktu, Investīciju plāna 2015.-2020. gadam 62. un 65.punktu, un saskaņā ar domes 

priekšsēdētāja 17.02.2020. rīkojumu Nr. ANP/1-6/20/60 “Par komisijas izveidošanu” 

izveidotās vērtēšanas komisijas par finansējuma sadali 2020.gadā Alūksnes novada teritoriālo 

vienību infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas projektiem 10.09.2020. lēmumu, 

 

1. Atbalstīt šādus Alūksnes novada pagastu teritoriālo vienību infrastruktūras un vides 

kvalitātes uzlabošanas projektus: 

1.1. Pededzes pagasta pārvaldes projektu “Pededzes tautas nama lielās zāles grīdas seguma 

nomaiņa” ar indikatīvo summu līdz 20 000 EUR (divdesmit tūkstoši euro); 

1.2. Liepnas pagasta pārvaldes projektu “Aktīvās atpūtas vietas “Saidupe” teritorijas 

labiekārtošana” par summu 11 350 EUR (vienpadsmit tūkstoši trīs simti piecdesmit 

euro). 

2. Pēc iepirkuma procedūras rezultātu izziņošanas, Pededzes pagasta pārvaldei informēt 

Alūksnes novada pašvaldību par precizēto finansējuma apmēru un projekta īstenošanā 

iesaistīto konkrēto pašvaldības iestādi. 

3. Projektu iesniedzēji var uzsākt īstenot projektu pēc iepirkuma procedūras rezultātu 

izziņošanas un Alūksnes novada domes Finanšu komitejas saskaņojuma saņemšanas.  

4. Finanšu nodaļai nodrošināt finansējuma pārdales iekļaušanu pašvaldības budžeta grozījumos 

pēc šī lēmuma 2.un 3.punktā minētās informācijas saņemšanas. 

 

Domes priekšsēdētājs                  A.DUKULIS 

 

 

 

  



   
 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 

Reģistrācijas numurs 90000018622 

Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV – 4301, tālruņi: 64381496, 29453047, e-pasts: dome@aluksne.lv, 

www.aluksne.lv 

A/S „SEB banka”, kods UNLALV2X, konts Nr.LV58UNLA0025004130335   

Alūksnē 

2020. gada 24. septembrī                                                                sēdes protokols Nr.15, 22. p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.258 

 

Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem 

 

 Izskatot Alūksnes novada pašvaldības Plānošanas un attīstības nodaļas 16.09.2020. 

iesniegumu “Par līdzekļu piešķiršanu”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 16.09.2020. 

ar Nr. ANP/1-47/20/3324, 

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

plāna 2015.-2020. gadam, kas apstiprināts ar Alūksnes novada domes 27.08.2020. lēmumu 

Nr. 232, 7.3.punktu,  

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

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

pašvaldības 27.05.2010. noteikumu Nr.4/2010 “Kārtība, kādā tiek sadalīti atsavināšanas 

procesā iegūtie līdzekļi par Alūksnes novada administratīvajām teritorijām” 1.2.punktu, 

 

1. Izdalīt no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem papildu finansējumu 

7 831,00 EUR (septiņi tūkstoši astoņi simti trīsdesmit viena euro) apmērā 

būvizstrādājuma iegādei, lai kvalitatīvi īstenotu ERAF projektu “Publiskās 

infrastruktūras uzlabošana Alūksnes novadā”. 

2. Minētos izdevumus attiecināt uz 063013 valdības funkciju kodu – ERAF projekts 

“Publiskās infrastruktūras uzlabošana Alūksnes novadā”. 

3. Alūksnes novada pašvaldības Finanšu nodaļai nodrošināt iepriekšminēto līdzekļu 

iekļaušanu Alūksnes novada pašvaldības budžetā 2020. gadam. 

4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu. 

 

Domes priekšsēdētājs                A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.259 

 

Par Alūksnes novada domes priekšsēdētāja atvaļinājumu 

 

Ņemot vērā Alūksnes novada domes priekšsēdētāja Artura DUKUĻA 2020. gada 

21.septembra iesniegumu Alūksnes novada domei, reģistrēts 2020. gada 21.septembrī ar 

Nr. ANP/1-47/20/3357, par atvaļinājuma piešķiršanu, pamatojoties uz Darba likuma 149. panta 

pirmo daļu un otro daļu, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības 

likuma 40. panta pirmo daļu, likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27.punktu,  

 

1. Arturam DUKULIM, Alūksnes novada domes priekšsēdētājam, piešķirt daļu ikgadējā 

atvaļinājuma - vienu kalendāra nedēļu, laikā no 2020. gada 28.septembra līdz 2020. gada 

4.oktobrim, par laika periodu no 20.06.2019. līdz 19.06.2020. 

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu. 
 

Domes priekšsēdētājs                 A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.260 

 

Par ēkas bīstamību 

 

Alūksnes novada pašvaldībā (turpmāk – Pašvaldība) saņemts personu kolektīvais 

iesniegums par Būvvaldes 2020.gada 18.augusta lēmuma “Par pagrabu uz zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 3668 010 0488 “Avotiņš”, Liepnas pagastā, Alūksnes novadā” (turpmāk 

– Lēmums) atcelšanu daļā. 

 Būvvalde nolēmusi: 

aizliegt ēkas – pagraba, kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3668 010 0488 

(turpmāk – Ēka) ekspluatāciju līdz ēkas nesošo konstrukciju pastiprināšanas un atjaunošanas 

darbu pabeigšanai; 

zemes tiesiskajam valdītājam norobežot teritoriju ap Ēku; 

Ēkas atjaunošanas darbus, lai tā būtu droša ekspluatācijā, veikt līdz 2021.gada 17.septembrim. 

Personas apstrīd Lēmumu daļā par aizliegumu ekspluatēt Ēku, jo uzskata, ka Ēka nav 

bīstama. 

Pārbaudot iesniegumā minēto informāciju, ņemot vērā Būvvaldes 2020.gada 

17.septembra paskaidrojumu Nr. BUV/3-2/20/80, reģistrēts Pašvaldībā 2020.gada 17.septembrī 

ar Nr. ANP/1-42/20/3335, Alūksnes novada dome (turpmāk – Dome) konstatē: 

2020.gada 3.janvārī Būvvaldes būvinspektors veica Ēkas vispārīgo vizuālo apskati, 

kuras laikā tika fiksēti un novērtēti redzamie bojājumi, un par to 2020.gada 8.janvārī tika 

sagatavots atzinums Nr. BUV/3-11/20/2 par būves pārbaudi (turpmāk – Atzinums). 

Būvinspektoram konstatējot, ka nepieciešama Ēkas padziļināta tehniskā izpēte, 2020.gada 

30.jūlijā Būvvaldē tika iesniegts būvspeciālista Sanda MEIERA 2020.gada 28.jūlija Tehniskās 

apsekošanas atzinums. Ēkas tehniskās apsekošanas atzinuma 7.1. un 7.2.punktā norādīts un 

attiecīgi secināts – galveno nesošo konstrukciju tehniskais stāvoklis kopumā vērtējams kā 

neapmierinošs; nepieciešams veikt konstrukciju remonta un atjaunošanas darbus; jāveic 

dzelzsbetona pārseguma papildus balstu ierīkošana, mazinot pārseguma izlieci pēc atsevišķi 

izstrādāta būvprojekta; ieteicams veikt konstruktīvu aprēķinu, cik lielu grunts spiedienu spēj 

izturēt pārseguma paneļi. Ēkas galveno nesošo konstrukciju tehniskais stāvoklis kopumā ir 

neapmierinošā stāvoklī, kas nenodrošina Būvniecības likuma 9.panta pirmā un ceturtā punkta 

prasības. Nepieciešams veikt tehniskās apsekošanas atzinuma 7.2.punktā noteiktos darbus, 

pretējā gadījumā būve tuvākajā laikā būs bīstama. Būvniecības likuma 21.panta ceturtā daļa 

nosaka, ka būves īpašnieks nodrošina būves un tās elementu uzturēšanu ekspluatācijas laikā, 

lai tā atbilstu šā likuma 9.pantā būvei noteiktajām būtiskām prasībām. Būvniecības likuma 

9.pants nosaka būves atbilstību konkrētām prasībām. Ēka šajā gadījumā neatbilst četrām no 



tām: mehāniskā stiprība un stabilitāte, ugunsdrošība, vides aizsardzība un higiēna, tai skaitā 

nekaitīgums, lietošanas drošība un vides pieejamība.  

Ēka nav reģistrēta ne Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā, ne 

zemesgrāmatā. Ņemot vērā Pašvaldības rīcībā esošo informāciju, personas tikai pirmšķietami 

varētu uzskatīt par Ēkas tiesiskajiem valdītājiem, bet, kamēr personas nav veikušas 

nepieciešamās darbības, lai Ēku reģistrētu zemesgrāmatā, par Ēkas īpašnieku saskaņā ar likuma 

“Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu 

tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību” 14. panta ceturto daļu ir uzskatāma 

Pašvaldība, jo Ēka atrodas uz Pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

3668 010 0488. Pašvaldības iestāde “Liepnas pagasta pārvalde” ir informējusi Ēkas lietotājus 

par tās bīstamību, kā arī Ēku norobežojusi un aizslēgusi. Līdz ar to Pašvaldība ir veikusi 

sākotnējos pasākumus, lai Ēka neapdraudētu personu veselību, dzīvību vai mantu. 

Tā kā jebkura kavēšanās saistībā ar Ēkas ekspluatēšanas ierobežošanu, izskatot personu 

iesniegumu, var apdraudēt gan pašu iesniedzēju, gan citu personu dzīvību, veselību vai mantu, 

kā arī, ņemot vērā to, ka iesniegumā un tam pievienotajos materiālos minētā informācija ir 

pilnīga, kā arī gadījuma būtību un Domei uzlikto pienākumu (likumā noteikts iesnieguma 

izskatīšanas un lēmuma pieņemšanas termiņš), papildus personu viedokļa un argumentu 

noskaidrošana pēc būtības nav nepieciešama.  

Domes ieskatā Būvvalde, pieņemot Lēmumu, ir izdarījusi pareizus apsvērumus un 

secinājumus par Būves ekspluatācijas aizliegumu. Lēmumā norādītās Būvniecības likuma 

normas par būvei noteiktajām prasībām saistībā ar Atzinumā konstatēto, ir pietiekams pamats, 

lai lemtu par Ēkas ekspluatācijas aizliegumu. Līdz ar to Lēmums daļā par Ēkas ekspluatācijas 

aizliegumu atstājams spēkā negrozīts. 

 

Ņemot vērā augstāk minēto, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 

daļas 27.punktu, Administratīvā procesa likuma 76.panta pirmo, otro un ceturto daļu, 81.panta 

otro daļu, 

 

Atstāt negrozītu Būvvaldes 2020.gada 18.augusta lēmumu Nr. BUV/3-7/20/218 un 

personu kolektīvo sūdzību noraidīt. 

 

Lēmums stājas spēkā dienā, kad tas paziņots personām. Atbilstoši Paziņošanas 

likumam, lēmums personām tiek nosūtīts ierakstītā pasta sūtījumā un uzskatāms par paziņotu 

septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā. 

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Voldemāra Baloža ielā 13A, 

Valmierā, LV-4201, viena mēneša laikā pēc tā spēkā stāšanās.  

 

Domes priekšsēdētājs                A.DUKULIS 

 

 


