
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 27. augustā    sēdes protokols Nr.12, 2. p. 

ALŪKSNES NOVADA DOMES 

LĒMUMS Nr. 213 

Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Pullans 166”, Pullanā, Alsviķu 

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 13.08.2020. lēmumu (protokols Nr.8, 2.p.), 

1. Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu “Pullans 166”,

Pullanā, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā, īpašuma kadastra Nr. 3642 014 0174, kas

sastāv no  zemesgabala 1243 m² platībā.

2. Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē.

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

pašvaldības Īpašumu atsavināšanas komisijai.
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Alūksnē 

2020. gada 27. augustā                                                                     sēdes protokols Nr.12, 3. p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr. 214  

 

Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Pullans 216”, Pullanā, Alsviķu 

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 15.06.2020. lēmumu (protokols Nr.6, 1.p.), 

 

1. Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu “Pullans 216”, 

Pullanā, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā, īpašuma kadastra Nr. 3642 014 0198, kas 

sastāv no  zemesgabala 1080 m² platībā.  

2. Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē. 

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

pašvaldības Īpašumu atsavināšanas komisijai. 

 

Domes priekšsēdētājs                 A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr. 215 

 

Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Lejmalas”, Jaunalūksnes 

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 20.05.2019. lēmumu (protokols Nr.5, 2.p.) 

un 17.06.2019. lēmumu (protokols Nr.6, 2.p.), 

 

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

Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā, īpašuma kadastra Nr. 3656 008 0112, kas 

sastāv no  zemesgabala  5,31 ha platībā.  

2. Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē. 

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

pašvaldības Īpašumu atsavināšanas komisijai. 

 

Domes priekšsēdētājs                 A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr. 216  

 

Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Vizbuļi”, Jaunlaicenes 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 20.07.2020. lēmumu (protokols Nr.7, 1.p.), 

 

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

Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā, īpašuma kadastra Nr. 3660 003 0066, kas sastāv 

no  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3660 003 0066,  14,78 ha platībā.  

2. Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē. 

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

pašvaldības Īpašumu atsavināšanas komisijai. 

 

Domes priekšsēdētājs                 A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr. 217  

 

Par Alūksnes novada pašvaldībai piederošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

3601 034 5746 īpašumā Vītolu ielā 4, Alūksnē, Alūksnes novadā domājamās daļas 

atsavināšanu 

 

 Izskatot dzīvokļa Vītolu ielā 4-1, Alūksnē, Alūksnes novadā īpašnieka 15.07.2020. 

iesniegumu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3601 034 5746 Vītolu ielā 4, Alūksnē, 

Alūksnes novadā domājamās daļas atsavināšanu, kas 15.07.2020. saņemts Alūksnes novada 

pašvaldībā un reģistrēts ar Nr. ANP/1-24/20/694, pamatojoties uz  Publiskas personas mantas 

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

 

1. Sagatavot atsavināšanai nekustamā īpašuma Vītolu ielā 4, Alūksnē, Alūksnes 

novadā, kadastra Nr. 3601 034 5746, sastāvā esošas, Alūksnes novada pašvaldībai 

piederošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3601 034 5746, pie dzīvokļa 

īpašuma Nr.1 piederošās kopīpašuma 443/609 domājamās daļas no zemes.  

2. Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības īpašuma – zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 3601 034 5746 Alūksnē, Alūksnes novadā, 443/609 

domājamās daļas no zemes, pārdodot par brīvu cenu zemesgrāmatā ierakstīta 

dzīvokļa Vītolu ielā 4-1, Alūksnē, Alūksnes novadā  īpašniekam. 

3. Uzdot nosacītās cenas noteikšanu un atsavināšanu veikt Īpašumu atsavināšanas 

komisijai. 

 

Domes priekšsēdētājs                 A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr. 218 

 

Par Alūksnes novada pašvaldībai piederošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

3656 001 0084 īpašumā “Jaunciems”, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā 

atsavināšanu 

 

 Izskatot būvju ar kadastra apzīmējumiem 3656 001 0084 001, 3656 001 0084 002 un 

3656 001 0084 003 īpašnieka 22.04.2020. iesniegumu par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 3656 001 0084 Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu, kas 

22.04.2020. saņemts Alūksnes novada pašvaldībā un reģistrēts ar Nr. ANP/1-24/20/407, 

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 “Jaunciems”, Jaunalūksnes pagastā, 

Alūksnes novadā, kadastra Nr. 3656 001 0084, sastāvā esošu apbūvētu, Alūksnes 

novada pašvaldībai piederošu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3656 001 

0084.  

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 3656 001 0084, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes 

novadā, pārdodot par brīvu cenu uz zemesgabala esošu, zemesgrāmatā ierakstītu 

būvju īpašniekam. 

4. Uzdot nosacītās cenas noteikšanu un atsavināšanu veikt Īpašumu atsavināšanas 

komisijai. 

 

Domes priekšsēdētājs                 A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr. 219  

 

Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Tempļakalna parks, Alūksnē, 

 Alūksnes novadā zemes vienības daļas iznomāšanu 

 

 Izskatot biedrības “Koordināta”, reģistrācijas numurs 40008192061, iesniegumu, kas 

saņemts Alūksnes novada pašvaldībā 24.07.2020. un reģistrēts ar Nr. ANP/1-41/20/2616, par 

piedzīvojumu parka izveidi, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 

27. punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 

61. panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2018. gada 1. jūlija noteikumu Nr. 350 “Publiskas 

personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 28. punktu, 

 

1. Nodot nomā Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Tempļakalna parks, Alūksnē, 

Alūksnes novadā, sastāvā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3601 007 0501 

daļu līdz 8000 m² platībā pielikumā pievienotajā shēmā iezīmētajā zonā.  

2. Nomnieku noskaidrot zemes nomas tiesību mutiskā izsolē. 

3. Nomas tiesību izsoles noteikumos paredzēt: 

3.1. izmantošanas mērķis – aktīvās atpūtas objekta – virvju un koka konstrukciju gaisa takas 

(kokos) – izveidošana un apsaimniekošana; 

3.2.  nomas termiņš – līdz 10 (desmit) gadiem; 

3.3. nomas maksa (izsoles sākumcena) – saskaņā ar neatkarīga vērtētāja noteiktu tirgus 

nomas maksu;  

3.4.  bez tiesībām iežogot nomas teritoriju; 

3.5.  bez tiesībām izbūvēt patstāvīgus īpašuma objektus – ēkas (būves); 

3.6.  ar tiesībām uz termiņu līdz 5 (pieciem) gadiem novietot pagaidu palīgēku (lietošanas 

mērķis 1274) inventāra novietošanai. 

4. Uzdot nomas tiesību izsoles organizēšanu veikt Alūksnes novada pašvaldības Īpašumu 

atsavināšanas komisijai. 

 

Domes priekšsēdētājs                 A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr. 220 

 

Par Alūksnes novada pašvaldības medību tiesību nodošanas kārtību 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu, 41. panta 

pirmās daļas 2. punktu,  

 

1. Apstiprināt noteikumus “Par medību tiesību nodošanas kārtību”. 

2. Atzīt par spēku zaudējušu Alūksnes novada domes 26.06.2014. lēmuma Nr. 237 “Par 

medību platību apsaimniekošanu” 2., 3., 4., 5. un 6.punktu. 

 

Domes priekšsēdētājs                 A.DUKULIS 
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https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2020/2708/Noteikumi_medibu_tiesibas.docx
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr. 221 

 

Par Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “SPODRA”  

2019.gada publiskā pārskata  apstiprināšanu  

 

 

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

aģentūru likuma 27.panta otro un trešo daļu,  

 

  

     Apstiprināt Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “SPODRA” 2019.gada publisko 

pārskatu (pielikumā uz 22 lapām). 

 

Domes priekšsēdētājs                 A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr. 222  

 

Par projektu “Bezkontakta, attālinātās pārvaldības sistēmas ieviešana”  

 

 Ņemot vērā Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumu Nr. 456 “Noteikumi par 

nosacījumiem un kārtību, kādā pašvaldībām izsniedz valsts aizdevumu ārkārtējās situācijas 

ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību”, turpmāk – Ministru 

kabineta noteikumi, 3.1.3. punktu un likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu 

un 21.panta pirmās daļas ievaddaļu, 

 

1. Iesniegt investīciju projekta “Bezkontakta, attālinātās pārvaldības sistēmas ieviešana” 

(turpmāk – projekts) iesniegumu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā 

valsts budžeta aizdevuma saņemšanai. 

2. Apstiprināt projekta indikatīvās izmaksas līdz 75 000 EUR (septiņdesmit pieci tūkstoši 

euro). 

3. Projekta atbalsta gadījumā nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu Ministru kabineta 

noteikumos noteiktajā apjomā no 2020. un 2021.gada budžeta līdzekļiem. 

 

Domes priekšsēdētājs                 A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr. 223 

 

Par piedalīšanos pilotprojektā “Ģimenes asistenta pakalpojuma aprobēšana” 

 

Pamatojoties uz Labklājības ministrijas uzaicinājumu piedalīties pilotprojektā “Ģimenes 

asistenta pakalpojuma aprobēšana”, kas tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda projekta 

“Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” ietvaros, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 

pirmās daļas 7.punktu un 21.panta pirmās daļas 2. un 23. punktu un Alūksnes novada attīstības 

programmas 2011.-2017. Rīcības plāna 2015.-2017.gadam 3.3. punktu, 

 

1. Piedalīties kā sadarbības partnerim Labklājības ministrijas pilotprojektā “Ģimenes 

asistenta pakalpojuma aprobēšana”. 

2. Pilotprojekta kopējās indikatīvās izmaksas ir 41 233,10 EUR (četrdesmit viens tūkstotis 

divi simti trīsdesmit trīs euro, 10 centi), tai skaitā finanšu līdzekļu apmērs no 

Labklājības ministrijas indikatīvi 40 242,20 EUR (četrdesmit tūkstoši divi simti 

četrdesmit divi euro, 20 centi) un Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes 

līdzfinansējums 990,90 EUR (deviņi simti deviņdesmit euro, 90 centi). 

3. Projekta atbalsta gadījumā, nodrošināt pilotprojekta: 

3.1. līdzfinansējumu 990,90 EUR (deviņi simti deviņdesmit euro, 90 centi) apmērā 

no Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes 2020. gada budžeta līdzekļiem, 

3.2. priekšfinansēšanu 10 500 EUR (desmit tūkstoši pieci simti euro) apmērā no 

Alūksnes novada pašvaldības 2020. un 2021. gada budžeta līdzekļiem. 

 

Domes priekšsēdētājs                 A.DUKULIS 
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Alūksnē 

2020. gada 27. augustā                                                                   sēdes protokols Nr.12, 13. p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr. 224 

 

Par  mācību  procesa organizēšanu  Alūksnes  novada  pašvaldības izglītības 

iestādēs  

      Pamatojoties  uz  2020. gada 9.jūnija  Ministru kabineta noteikumu Nr. 360 

“Epidemioloģiskās  drošības  pasākumi  Covid -19  infekcijas  izplatības  ierobežošanai”  

27.punktu,  likuma  “Par  pašvaldībām”  21.panta  pirmās  daļas  27.punktu, ņemot  vērā 

Sociālās, izglītības un kultūras komitejas  2020.gada  17. augusta  lēmumu, 

 

1. Noteikt, ka 2020./2021.mācību gadā COVID-19 infekcijas izplatīšanās draudu 

gadījumā daļēju  vai  pilnībā  attālinātu  izglītības  procesu  konkrētai Alūksnes novada 

pašvaldības izglītības iestādei nosaka  domes  priekšsēdētājs. 

2. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu. 

 

 

Domes priekšsēdētājs              A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr. 225  

 

Par izglītības procesa organizēšanu Ziemeru pamatskolas Jaunlaicenes mācību 

punktā 

 

 Ņemot vērā Ziemeru pamatskolas 2020. gada 10. augusta iesniegumu  Nr. ZIPSK/1-

11/20/43 “Par Ziemeru pamatskolas mācību punkta Jaunlaicenē darba organizāciju”, kas 

reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 2020. gada 12. augustā ar Nr. ANP/1-42/20/2862, 

Alūksnes novada domes 2013. gada 23. maija noteikumu Nr.2/2013 “Par minimālo un 

maksimālo izglītojamo skaitu Alūksnes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības un vispārējās 

izglītības iestāžu pirmsskolas grupās” 3.3.2. punktu, Sociālās, izglītības un kultūras komitejas  

2020.gada  17. augusta  lēmumu un pamatojoties  uz likuma  “Par  pašvaldībām”  15. panta  

pirmās  daļas  4. punktu un 21. panta pirmās daļas 23. punktu, 

 

1. Noteikt, ka 2020./2021. mācību gadā izglītības process netiek organizēts Ziemeru 

pamatskolas Jaunlaicenes mācību punktā. 

 

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

 

 

Domes priekšsēdētājs                 A.DUKULIS 

 

  alu
ks

ne
.lv



    
 

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 27. augustā                                                                   sēdes protokols Nr.12, 15. p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr. 226  

 

Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības 27.09.2018. noteikumos Nr.4/2018 

“Kārtība, kādā sadala mērķdotāciju Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēm 

bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu, pamata un vispārējās 

vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātajām iemaksām” 

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

pirmās daļas 4. punktu, 41. panta pirmās daļas 2. punktu, Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija 

noteikumu Nr. 447 “Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību 

vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējas izglītības iestādēs” 

grozījumiem, kas tiks piemēroti no 2020. gada 1. septembra, un Ministru kabineta 2016. gada 

5. jūlija noteikumu Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” grozījumiem, kas tiks 

piemēroti no 2020. gada 1. septembra, 

 

1. Izdarīt grozījumus Alūksnes novada pašvaldības 27.09.2018. noteikumos Nr.4/2018 

“Kārtība, kādā sadala mērķdotāciju Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēm 

bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu, pamata un vispārējās 

vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātajām iemaksām”: 

1.1.  izteikt 8.1.2. punktu jaunā redakcijā: “8.1.2. Jaunannas Mūzikas un mākslas 

pamatskolai aprēķināto finansējumu pārdalot Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādei 

“Pienenīte””, 

1.2.  aizstāt 10.9. punktā skaitli “0,4” ar skaitli “0,33”, svītrot vārdus “Ziemeru 

pamatskolā”. 

 

2. Lēmums stājas spēkā 01.09.2020. 

 

Domes priekšsēdētājs                 A.DUKULIS 
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Alūksnē 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr. 227  

 

Par grozījumiem Alūksnes novada domes 25.07.2019. lēmumā Nr.221 “Par ēdināšanas 

pakalpojuma maksu Alekseja Grāvīša Liepnas 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, un veikto papildu aprēķinu, 

pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 13.punktu, likuma “Par 

pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14.punkta g) apakšpunktu, Pievienotās vērtības nodokļa 

likuma 52.panta pirmās daļas 12.punktu, Ministru kabineta 2013.gada 3.janvāra noteikumu 

Nr.17 “Pievienotās vērtības nodokļa likuma normu piemērošanas kārtība un atsevišķas prasības 

pievienotās vērtības nodokļa maksāšanai un administrēšanai” 30.punktu,  

 Izdarīt grozījumus Alūksnes novada domes 25.07.2019. lēmumā Nr.221 “Par 

ēdināšanas pakalpojuma maksu Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskolā”: 

1. 1.punktu izteikt jaunā redakcijā: 

“Apstiprināt ēdināšanas pakalpojuma maksu Alekseja Grāvīša Liepnas 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 1,23 0,25 1,48 Nepiemēro 

1.1.2. Pusdienās 1,23 0,55 1,78 Nepiemēro 

 Kopā 2,46 0,80 3,26  

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

1.2.1. Brokastis 1,23 0,65 1,88 Nepiemēro 

1.2.2. Pusdienās 1,23 0,77 2,00 Nepiemēro 

 Kopā 2,46 1,42 3,88  

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

1.3.1. Pusdienās 1,23 1,04 2,27 Nepiemēro 

 Kopā 1,23 1,04 2,27  
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1.4.  5.-9.klases izglītojamajiem, tajā skaitā pa ēdienreizēm: 

1.4.1. Pusdienās 1,23 1,30 2,53 Nepiemēro 

 Kopā 1,23 1,30 2,53  

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

ēdienreizēm: 

1.5.1. Brokastis 2,16 0,80 2,96 Nepiemēro 

1.5.2. Launags  2,16 0,17 2,33 Nepiemēro 

1.5.3. Vakariņas 2,16 0,67 2,83 Nepiemēro 

 Kopā 6,48 1,64 8,12  

1.6. 5.-9.klases izglītojamajiem, kuri izmanto Iestādes naktsmītni, tajā skaitā pa 

ēdienreizēm: 

1.6.1. Brokastis 2,16 0,90 3,06 Nepiemēro 

1.6.2. Launags 2,16 0,20 2,36 Nepiemēro 

1.6.3. Vakariņas 2,16 0,75 2,91 Nepiemēro 

 Kopā 6,48 1,85 8,33  

1.7. darbiniekiem, tajā skaitā pa ēdienreizēm: 

1.7.1. Pusdienās 1,23 1,17 2,40 Nepiemēro 

 Kopā 1,23 1,17 2,40  

 

2. Lēmums stājās spēkā 2020.gada 1.septembrī. 

 

Domes priekšsēdētājs                 A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr. 228  

 

Par grozījumu Alūksnes novada domes 25.07.2019. lēmumā Nr.220 “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, un veikto papildu aprēķinu, 

pamatojoties uz Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 13. punktu, likuma “Par 

pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14.punkta g) apakšpunktu, Pievienotās vērtības nodokļa 

likuma 52. panta pirmās daļas 12. punktu, Ministru kabineta 2013. gada 3. janvāra noteikumu 

Nr. 17 “Pievienotās vērtības nodokļa likuma normu piemērošanas kārtība un atsevišķas 

prasības pievienotās vērtības nodokļa maksāšanai un administrēšanai” 30. punktu,  

1. Izdarīt grozījumu Alūksnes novada domes 25.07.2019. lēmumā Nr.220 “Par ēdināšanas 

pakalpojuma maksu Strautiņu pamatskolā”, izsakot 1.punktu jaunā redakcijā: 

“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 1,17 0,24 1,41 Nepiemēro 

1.1.2. Pusdienās 1,17 0,46 1,63 Nepiemēro 

1.1.3. Launags 1,17 0,22 1,39 Nepiemēro 

 Kopā 3,51 0,92 4,43  

1.2.1.4 izglītojamajiem vecumā no viena līdz diviem gadiem, par kuriem Iestādē ir 

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

1.2.1. Brokastis 1,17 0,26 1,43 Nepiemēro 

1.2.2. Pusdienās 1,17 0,58 1,75 Nepiemēro 

1.2.3. Launags 1,17 0,25 1,42 Nepiemēro 

 Kopā 3,51 1,09 4,60  

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

1.3.1. Brokastis 1,17 0,29 1,46 Nepiemēro 
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1.3.2. Pusdienās 1,17 0,56 1,73 Nepiemēro 

1.3.3. Launags 1,17 0,27 1,44 Nepiemēro 

 Kopā 3,51 1,12 4,63  

1.4.Pirmsskolas struktūrvienības darbiniekiem, tajā skaitā pa ēdienreizēm: 

1.4.1. Pusdienās 1,17 0,57 1,74 Nepiemēro 

 Kopā 1,17 0,57 1,74  

1.5  1.-4.klases izglītojamajiem, tajā skaitā pa ēdienreizēm:  

1.5.1. Pusdienās 1,66 1,07 2,73 Nepiemēro 

 Kopā 1,66 1,07 2,73  

1.6. 5.-9.klases izglītojamajiem, tajā skaitā pa ēdienreizēm: 

1.6.1. Pusdienās 1,66 0,85 2,51 Nepiemēro 

 Kopā 1,66 0,85 2,51  

1.7. pamatskolas struktūrvienības darbiniekiem, tajā skaitā pa ēdienreizēm: 

1.7.1. Pusdienās 1,66 0,68 2,34 Nepiemēro 

 Kopā 1,66 0,68 2,34  

 

2. Lēmums stājās spēkā 2020.gada 1.septembrī 

 

Domes priekšsēdētājs         A.DUKULIS 
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Alūksnē 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr. 229  

 

Par maksas apstiprināšanu  

Alūksnes Bērnu un jauniešu centra sniegtajiem pakalpojumiem 

 

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

apakšpunktu, Alūksnes novada domes 2011. gada 25. augusta 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 un 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” 28. punktu,  

 

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

par Alūksnes Bērnu un jauniešu centra pakalpojumiem, īstenojot interešu izglītības 

programmas laika posmā no 01.09.2020. līdz 31.05.2021.: 

1.1. ABJC teātris “SnulliS”- 4,00 EUR; 

1.2. Improvizācijas teātris- 4,00 EUR; 

1.3. “Džambas” - 4,00 EUR; 

1.4. Projektu un iniciatīvu darbnīca “10 kW radošo citronu” - 4,00 EUR; 

1.5. Lego darbnīca - 4,00 EUR;  

1.6. Eksperimenti un Lego - 4,00 EUR, 

1.7. Dronu skola  - 4,00 EUR; 

1.8. Animācijas un komiksu darbnīca - 4,00 EUR; 

1.9. Vides izglītības pulciņš “Mazpulks” - 4,00 EUR; 

1.10. Šahs un dambrete - 4,00 EUR; 

1.11. Tehniskā modelēšana - 4,00 EUR; 

1.12. Šūšanas pulciņš “Skroderdienas PaGALMĀ” - 4,00 EUR; 

1.13. Ukulele un ģitāras spēle - 4,00 EUR; 

1.14. Jauno producentu apvienība - 4,00 EUR; 

1.15. Dzīvesprasmju skoliņa - 4,00 EUR; 

1.16. Deju kolektīvs “Enku - drenku” (skolas vecuma grupa) - 5,00 EUR; 

1.17. Robotika un tehniskā jaunrade - 5,00 EUR; 

1.18. Mūsdienu deju studija “Dejo savam priekam” - 5,00 EUR; 

1.19. Dziedāšanas studija “Dziedi savam priekam” - 5,00 EUR; 

1.20. Mūsdienu deja. Hip Hop. Urban.- 5,00 EUR; 

1.21. Deju kolektīvs “Enku - drenku” (pirmsskolas grupa) - 7,00 EUR; 
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1.22. Dziedāšanas pulciņš “Puķuzirņi” (pirmsskolas grupa) - 7,00 EUR; 

1.23. Lego darbnīca (pirmsskolas grupa) - 6,00 EUR; 

1.24. Estētikas skoliņa (pirmsskolas grupa) - 8,00 EUR. 

   

2. Noteikt, ka Alūksnes Bērnu un jauniešu centra direktors ir atbildīgs par lēmuma izpildi. 

 

Domes priekšsēdētājs         A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr. 230 

 

Par līdzekļu piešķiršanu Alūksnes novada pašvaldības aģentūrai “ALJA” 

 

 Izskatot Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “ALJA” 17.08.2020. iesniegumu “Par 

papildus līdzekļu piešķiršanu”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 17.08.2020. ar Nr. 

ANP/1-42/20/2903,  

ņemot vērā Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “ALJA” 2020. gada darba plāna, 

kas apstiprināts ar Alūksnes novada domes 27.02.2020. lēmumu Nr.41, 4.2. punktu,  

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

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

  

1. Piešķirt papildu finansējumu 3000,00 EUR (trīs tūkstoši euro) apmērā Alūksnes novada 

pašvaldības aģentūrai “ALJA” ūdens augu pļaušanai un izvākšanai no Alūksnes ezera. 

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 06208 uzskaites dimensiju – 

“Alūksnes novada publisko ezeru teritorijas labiekārtošana”. 

4. Alūksnes novada pašvaldības Finanšu nodaļai nodrošināt augstākminēto līdzekļu 

pārkārtošanu nākamajos budžeta grozījumos.  

5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu. 

 

 

Domes priekšsēdētājs         A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr. 231  

 

Par saistošo noteikumu Nr. 21/2020 

“Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2020. gada 28. janvāra saistošajos 

noteikumos Nr. 1/2020 “Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2020. gadam”” 

izdošanu 

 

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

daļas 2. punktu un 46. panta pirmo daļu, likuma “Par pašvaldību budžetiem” 30. pantu, 

 

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.21/2020 “Par grozījumiem Alūksnes novada domes 

2020. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2020 “Par Alūksnes novada pašvaldības 

budžetu 2020. gadam”” un to paskaidrojuma rakstu. 

 

Domes priekšsēdētājs                 A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr. 232 

 

Par Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. Investīciju plāna 2015.-

2020.gadam aktualizēšanu 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1. punktu, Teritorijas 

attīstības plānošanas likuma 22. panta trešo daļu un Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu 

Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 73. punktu, 

Apstiprināt aktualizēto Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. Investīciju 

plānu 2015.-2020.gadam pielikumā uz 52 lapām. 

 

Domes priekšsēdētājs                 A.DUKULIS 
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https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2020/2708/Investīciju_plans_2020%20-%202.doc


Satur ierobežotas pieejamības informāciju 

 

    
 

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 27. augustā                                                                   sēdes protokols Nr.12, 22. p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr. 233 

 

  Par pārvaldīšanas tiesību nodošanu  

 

Izskatot dzīvojamās mājas Merķeļa ielā 19A, Alūksnē, Alūksnes novadā dzīvokļu 

īpašnieku pilnvarotās personas [..] 20.08.2020. iesniegumu par pārvaldīšanas tiesību nodošanu, 

kas saņemts un reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 20.08.2020. ar Nr. ANP/1-24/20/778,  

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 trīs stāvu dzīvojamās ēkas ar divdesmit četriem dzīvokļu īpašumiem, turpmāk – 

dzīvojamā māja, Merķeļa ielā 19A, Alūksnē, Alūksnes novadā, kadastra numurs 3601 

533 4705, pārvaldīšanas tiesības ar dzīvokļu īpašumu īpašnieku savstarpēju līgumu 

pilnvarotai personai – sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „ALŪKSNES NAMI”, 

reģistrācijas numurs 40003410625. 

2. Uzdot sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „ALŪKSNES NAMI” ne vēlāk kā līdz 

2020.gada 18.septembrim organizēt un nodot ar nodošanas - pieņemšanas aktu, turpmāk 

– akts, šī lēmuma 1.punktā minēto dzīvojamo māju ar dzīvokļu īpašumu īpašnieku 

savstarpēju līgumu pilnvarotai personai, aktā fiksējot:  

2.1.nododamo lietvedību, kas nepieciešama dzīvojamās mājas pārvaldīšanas uzdevuma 

izpildei; 

2.2.nododamo dzīvojamās mājas esošo apsaimniekošanas maksas maksājumu 

uzkrājumu; 

2.3.nododamo ar dzīvojamo māju saistīto inventāru; 

2.4.dzīvojamās mājas tehnisko stāvokli. 

3. Noteikt, ka dzīvojamās mājas nodošanas – pieņemšanas aktu saskaņo pilnvarotā persona 

[..] un apstiprina Alūksnes novada domes priekšsēdētājs.  

 

  Domes priekšsēdētājs                            A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr. 234 

 

Par Alūksnes novada domes 2012. gada 27. septembra lēmuma Nr. 302 “Par minimālo 

dividendēs izmaksājamo peļņas daļu Alūksnes novada pašvaldības kapitālsabiedrībām” 

atcelšanu 

 

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

 

Atcelt Alūksnes novada domes 2012. gada 27. septembra lēmumu Nr. 302 “Par minimālo 

dividendēs izmaksājamo peļņas daļu Alūksnes novada pašvaldības kapitālsabiedrībām”. 

 

Domes priekšsēdētājs                                        A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr. 235 

 

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Alūksnes slimnīca” 2019. gada peļņas 

izlietošanu 

 

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Alūksnes slimnīca” iesniegumus, kas 

Alūksnes novada pašvaldībā saņemti 02.07.2020., reģistrēts ar Nr. ANP/1-40/20/234, un 

26.08.2020., reģistrēts ar Nr. ANP/1-40/20/3052, 

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

personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 35. pantu, 

 

1. Piekrist SIA “Alūksnes slimnīca” priekšlikumam un atstāt 2019. gada peļņu, 

proporcionāli Alūksnes novada pašvaldībai piederošajām kapitāla daļām, 

12249,41 EUR (divpadsmit tūkstoši divi simti četrdesmit deviņu euro 41 centa) apmērā 

kapitālsabiedrības attīstībai. 

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu. 

 

Domes priekšsēdētājs        A.DUKULIS 
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