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Alūksnē 

2021. gada 18. jūnijā       sēdes protokols Nr. 10, 3. p. 

ALŪKSNES NOVADA DOMES 

LĒMUMS Nr.161 

Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

3642 007 0090 īpašumā “Iras”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu 

Izskatot būvju ar kadastra apzīmējumiem 3642 007 0090 001, 3642 007 0090 002, 3642 

007 0090 003 īpašnieka 04.06.2021. iesniegumu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

3642 007 0090, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu, kas 04.06.2021. saņemts 

Alūksnes novada pašvaldībā un reģistrēts ar Nr. ANP/1-24/21/655, 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 “Iras”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā,

kadastra Nr. 3642 007 0090, sastāvā esošu apbūvētu, Alūksnes novada pašvaldībai

piekritīgu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3642 007 0090.

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 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 3642 007 0090, Alsviķu 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.162 

 

Par cirsmu paketes īpašumos “Upmalas” un “Brāļu kapi”, Jaunannas pagastā, Alūksnes 

novadā atsavināšanu 

 

 Izskatot pašvaldības aģentūras “Spodra” 25.05.2021. iesniegumu par cirsmu paketes  

atsavināšanu izsolē, kas 26.05.2021. saņemts Alūksnes novada pašvaldībā un reģistrēts ar         

Nr. ANP/1-42/21/1635, 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 - īpašumos 

“Upmalas”, Jaunannas pagastā, Alūksnes novadā, īpašuma kadastra Nr. 3658 002 0319, 

un “Brāļu kapi”, Jaunannas pagastā, Alūksnes novadā, īpašuma kadastra Nr. 3658 002 

0320 (turpmāk-cirsmas), atsavinot vienā izsoles paketē ar kopējo pārdodamo koku 

apjomu 66,2 m³: 

1.1. Cirsmu Galveno cirti – kailcirti, īpašuma “Upmalas”, Jaunannas pagastā, Alūksnes 

novadā, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 3658 002 0319 (platība 0,22 ha, 

1. kvartāla nogabalā Nr.1); 

1.2. Cirsmu - Kopšanas cirti, īpašuma “Brāļu kapi”, Jaunannas pagastā, Alūksnes 

novadā, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 3658 002 0358 (platība 0,4 ha,      

1. kvartāla nogabalā Nr.1). 

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 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.163 

 

Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Smilgas” – 11, Kornetos, 

Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu 

 

Izskatot dzīvokļa īrnieka 10.06.2021. ierosinājumu par dzīvokļa īpašuma “Smilgas” – 

11, Kornetos, Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu, kas reģistrēts Alūksnes 

novada pašvaldībā 10.06.2021. ar Nr. ANP/1-24/21/666,  

pamatojoties uz Civillikuma 927. pantu, likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās 

daļas 17. punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3. panta pirmās daļas 

2. punktu un otro daļu, 4. panta ceturtās daļas 5. punktu, 5. panta pirmo un piekto daļu, 8. panta 

trešo daļu, 37 .panta pirmās daļas 4. punktu, 45. panta ceturto daļu, 

 

1. Sagatavot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu –dzīvokli 

“Smilgas” – 11, Kornetos, Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā ar kopējo platību 

79,5 m² un ar to saistītām kopīpašuma 795/10437 domājamām daļām no daudzdzīvokļu 

mājas. 

 
2. Piekrist, ka atsavināšanas izdevumus, saistītus ar dzīvokļa īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā uz Alūksnes novada pašvaldības vārda, novērtēšanu un 

atsavināšanas procesa veikšanu, sedz dzīvokļa īrnieks. Pēc dzīvokļa atsavināšanas 

procesa pabeigšanas, atsavināšanas izdevumus iekļaut dzīvokļa pirkuma līgumā 

noteiktās cenas samaksā.  

 

3. Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības īpašumu “Smilgas” – 11, Kornetos, 

Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā, pārdodot par brīvu cenu dzīvokļa īrniekam.  

 

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

atsavināšanas komisijai. 

   
Domes priekšsēdētājs                             A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.164 

 

Par saistošo noteikumu Nr. 15/2021 

“Atpūtas un sporta mežaparka “Mežinieki” teritorijas apsaimniekošanas un 

aizsardzības saistošie noteikumi” izdošanu 

 

Pamatojoties uz Meža likuma 38.3. panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2013. gada 

5. marta noteikumiem Nr. 123 “Noteikumi par parku un mežaparku izveidošanu mežā un to 

apsaimniekošanu” 29. punktu, 

 

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 15/2021 “Atpūtas un sporta mežaparka 

“Mežinieki” teritorijas apsaimniekošanas un aizsardzības saistošie noteikumi” un to 

paskaidrojuma rakstu. 

 

Domes priekšsēdētājs                                       A.DUKULIS 
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https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2021/2206/2206.zip
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.165 

 

Par saistošo noteikumu Nr. 16/2021 “Par grozījumiem Alūksnes novada domes 

2016. gada 24. novembra saistošajos noteikumos Nr. 23/2016 “Par pirmsskolas vecuma 

bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Alūksnes novada pašvaldības 

izglītības iestādēs”” izdošanu 

 

Pamatojoties uz Vispārējās izglītības likuma 26. panta pirmo daļu, 

 

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 16/2021 “Par grozījumiem Alūksnes novada domes 

2016. gada 24. novembra saistošajos noteikumos Nr. 23/2016  “Par pirmsskolas vecuma bērnu 

reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Alūksnes novada pašvaldības izglītības 

iestādēs”” un to paskaidrojuma rakstu.  

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                                A.DUKULIS    
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https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2021/2206/Saistosie_noteikumi_pii.docx
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2021/2206/Saistosie_noteikumi_pii.docx
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2021/2206/Saistosie_noteikumi_pii.docx
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2021/2206/Saistosie_noteikumi_pii.docx
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.166 

 

Par Alūksnes novada domes 2021. gada 29. aprīļa saistošo noteikumu Nr. 11/2021 

“Par sociālās palīdzības pabalstiem Alūksnes novadā” precizēšanu 

 

 Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2021. gada 

14. maija atzinumu Nr. 1-18/4665 “Par saistošajiem noteikumiem Nr. 11/2021” un 

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

 

 precizēt Alūksnes novada domes 2021. gada 29. aprīļa saistošos noteikumus 

Nr. 11/2021 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Alūksnes novadā” un to paskaidrojumu rakstu. 

 

Domes priekšsēdētājs                           A. DUKULIS 
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https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2021/2206/Saistosie_noteikumi_socialas_palidzibas_pabalsti.docx
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.167 

 

Par Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes struktūrvienību “Specializētās darbnīcas”, 

“Dienas aprūpes centrs bērniem” un “Sociālās rehabilitācijas centrs” izveidošanu 

 

Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 14. panta pirmās daļas 1. punktu, 15. panta pirmās 

daļas 7. punktu, 21. panta pirmās daļas 2. punktu, likuma “Par pašvaldību budžetiem” 30. pantu 

un Alūksnes novada domes 2019. gada 27. jūnija lēmumu Nr. 207 “Par saistību uzņemšanos un 

sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstības risinājuma īstenošanu”, 

 

1. Izveidot Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes struktūrvienību “Specializētās 

darbnīcas”, nosakot tās atrašanās vietu Uzvaras ielā 1, Alūksnē, Alūksnes novadā. 

2. Izveidot Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes struktūrvienību “Dienas aprūpes 

centrs bērniem”, nosakot tās atrašanās vietu Uzvaras ielā 1, Alūksnē, Alūksnes novadā. 

3. Apstiprināt Dienas aprūpes centra bērniem nosaukumu “Saules zaķi”. 

4. Izveidot Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes struktūrvienību “Sociālās 

rehabilitācijas centrs”, nosakot tās atrašanās vietu Uzvaras ielā 1, Alūksnē, Alūksnes 

novadā. 

5. Uzdod Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldei organizēt pasākumus, kas saistīti ar 

struktūrvienību izveidošanu un nepieciešamo normatīvo aktu izstrādi. 

6. Struktūrvienībām nepieciešamo finansējumu nodrošināt pārkārtojot 2021. gada 

apstiprināto Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes budžetu. 

7. Struktūrvienībām nepieciešamās amatu vietas  nodrošināt, pēc nepieciešamības sadalot 

Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldei noteiktās esošās slodzes. 

8. Lēmums stājas spēkā ar 2021. gada 1. jūliju. 

 

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 

2021. gada 18. jūnijā                                                                      sēdes protokols Nr. 10, 10. p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.168 

 

Par Alūksnes pilsētas bibliotēkas lietošanas noteikumu apstiprināšanu 

 

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

Bibliotēku likuma 21. panta otro daļu, 

 

 Apstiprināt Alūksnes pilsētas bibliotēkas lietošanas noteikumus (pielikumā uz  12 

lapām). 

 

Domes priekšsēdētājs                 A.DUKULIS 
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https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2021/2206/Aluksnes_bibliotekas_lietosanas_noteikumi.docx
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2021/2206/Aluksnes_bibliotekas_lietosanas_noteikumi.docx
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.169 

 

Par Alūksnes novada pašvaldības 2020. gada publiskā pārskata apstiprināšanu 

 

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

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

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

 

1. Apstiprināt Alūksnes novada pašvaldības 2020. gada publisko pārskatu (pielikumā uz 

148 lapām). 

2. Ziņojumu par Alūksnes novada pašvaldības 2020. gada publiskā pārskata 

apstiprināšanu publicēt Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” 

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

 

Domes priekšsēdētājs              A. DUKULIS 
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https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2021/2206/2020_gada_publiskais_parskats_APSTIPRINATS.pdf
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2021/2206/2020_gada_publiskais_parskats_APSTIPRINATS.pdf
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.170 

 

Par grozījumu Alūksnes novada pašvaldības 2018. gada 28. jūnija noteikumos 

Nr. 3/2018 “Par transportlīdzekļu iebraukšanu Alūksnes pilsētas teritorijās, kas 

apzīmētas ar aizlieguma zīmi Nr.301 “Iebraukt aizliegts” un papildzīmi Nr.849 “Pārējā 

papildinformācija”, kurā noteikts uzraksts “Izņemot ar Alūksnes novada pašvaldības 

atļauju”” 

 

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

pirmās daļas 2. punktu un 5. punktu, 41. panta pirmās daļas 2. punktu, 

 

Papildināt Alūksnes novada pašvaldības 2018. gada 28. jūnija noteikumus Nr.3/2018 

“Par transportlīdzekļu iebraukšanu Alūksnes pilsētas teritorijās, kas apzīmētas ar aizlieguma 

zīmi Nr.301 “Iebraukt aizliegts” un papildzīmi Nr.849 “Pārējā papildinformācija”, kurā noteikts 

uzraksts “Izņemot ar Alūksnes novada pašvaldības atļauju”” ar 8.¹ punktu šādā redakcijā: 

 

8.¹ Teritorijās atļauts iebraukt ar specializēto tūristu transportlīdzekli, kurš reģistrēts 

Alūksnes novada pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā. Licencēšanas komisija 

specializētā tūristu transportlīdzekļa īpašniekam vai turētājam pēc viņa iesnieguma saņemšanas 

sagatavo un izsniedz 1 (vienu) šāda veida atļauju, ja maršrutā ir iekļautas un apstiprinātas 

Teritorijas. 

 

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 

2021. gada 18. jūnijā                                                                      sēdes protokols Nr. 10, 13. p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.171 

 

Par grozījumu Alūksnes novada domes 29.04.2021. lēmumā Nr. 108  

“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 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 grozījumu Alūksnes novada domes 29.04.2021. lēmuma Nr. 108 “Par ēdināšanas 

pakalpojuma maksu Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādē “Cālis”” 1.1. un 1.2. apakšpunktā 

ailē “Pastāvīgā daļa (ēdiena sagatavošanas izmaksas)” kopsummu “2,37” aizstājot ar 

kopsummu “2,34”. 

 

Domes priekšsēdētājs              A. DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.172 

 

Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Alsviķu pirmsskolas izglītības iestādē “Saulīte” 

 

Ņemot vērā Maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodiku un izcenojumu 

apstiprināšanas kārtību, kas apstiprināta ar Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektora 

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

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

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

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

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

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

1. Apstiprināt ēdināšanas pakalpojuma maksu Alsviķu pirmsskolas izglītības iestādē 

“Saulīte” (turpmāk – Iestāde): 

Nr.p.k. Ēdienreize Ēdināšanas pakalpojuma maksa PVN 

Pastāvīgā 

daļa (ēdiena 

sagatavošanas 

izmaksas) 

Mainīgā 

daļa 

(produktu 

izmaksas) 

Kopā 

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

 

1.1.1. Brokastis 0,93 0,23 1,16 Nepiemēro 

1.1.2. Pusdienas 0,93 0,48 1,41 Nepiemēro 

1.1.3. Launags 0,93      0,20 1,13 Nepiemēro 

1.1.4. Vakariņas 0,93 0,31 1,24 Nepiemēro 

 Kopā 3,72 1,22 4,94  

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

 

1.2.1. Brokastis 0,93 0,31 1,24 Nepiemēro 

1.2.2. Pusdienas 0,93 0,62 1,55 Nepiemēro 

1.2.3. Launags 0,93 0,22 1,15 Nepiemēro 

1.2.4. Vakariņas 0,93 0,37 1,30 Nepiemēro 

 Kopā 3,72 1,52 5,24  

1.3. darbiniekiem, tajā skaitā pa ēdienreizēm: 

1.3.1. Pusdienas 0,93 0,66 1,59 Nepiemēro 
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 Kopā  0,93 0,66 1,59  

 

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

Alūksnes novada pašvaldība. 

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

Alūksnes novada domes saistošajos noteikumos par ēdināšanas pakalpojuma maksas 

atvieglojumiem Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēs noteiktie atvieglojumi. 

4. Atzīt par spēku zaudējušu Alūksnes novada domes 25.07.2019. lēmumu Nr. 227 “Par 

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

protokols Nr. 8, 18.punkts). 

5. Lēmums stājās spēkā 2021. gada 1. jūlijā. 

 

Domes priekšsēdētājs              A. DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.173 

 

Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Malienas pirmsskolas izglītības iestādē 

“Mazputniņš” 

 

Ņemot vērā Maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodiku un izcenojumu 

apstiprināšanas kārtību, kas apstiprināta ar Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektora 

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

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

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

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

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

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

1. Apstiprināt ēdināšanas pakalpojuma maksu 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 diviem gadiem, tajā skaitā pa ēdienreizēm: 

1.1.1. Brokastis 1,00 0,24 1,24 Nepiemēro 

1.1.2. Pusdienas 1,00 0,50 1,50 Nepiemēro 

1.1.3. Launags 1,00 0,22 1,22 Nepiemēro 

1.1.4. Vakariņas 1,00 0,25 1,25 Nepiemēro 

 Kopā 4,00 1,21 5,21  

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

1.2.1. Brokastis 1,00 0,32 1,32 Nepiemēro 

1.2.2. Pusdienas 1,00 0,68 1,68 Nepiemēro 

1.2.3. Launags 1,00 0,31 1,31 Nepiemēro 

1.2.4. Vakariņas 1,00 0,36 1,36 Nepiemēro 

 Kopā 4,00 1,67 5,67  

1.3. darbiniekiem, tajā skaitā pa ēdienreizēm: 

1.3.1. Pusdienas 1,00 0,70 1,70 Nepiemēro 
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 Kopā  1,00 0,70 1,70  

 

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

Alūksnes novada pašvaldība. 

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

Alūksnes novada domes saistošajos noteikumos par ēdināšanas pakalpojuma maksas 

atvieglojumiem Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēs noteiktie atvieglojumi. 

4. Atzīt par spēku zaudējušu Alūksnes novada domes 25.07.2019. lēmumu Nr. 224 “Par 

ēdināšanas pakalpojuma maksu Malienas pirmsskolas izglītības iestādē “Mazputniņš”” 

(sēdes protokols Nr. 18, 15.punkts). 

5. Lēmums stājās spēkā 2021. gada 1. jūliju. 

 

Domes priekšsēdētājs              A. DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.174 

 

Par pakalpojumu maksas apstiprināšanu Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta 

skolas sniegtajiem pakalpojumiem 

 

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

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

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

piemērošanas kārtība un atsevišķas prasības pievienotās vērtības nodokļa maksāšanai un 

administrēšanai” 29.2.punktu, 

 

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

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

organizējot vasaras nometnes: 

1.1. Mācību treniņu nometnēm Alūksnē 2021.gada jūlijā - augustā (6 dienas) –  15,00 

EUR (piecpadsmit euro)  vienam izglītojamajam;  

1.2. Biatlona nodaļas mācību treniņu nometnei ārpus Alūksnes novada 2021.gada jūlijā 

(10 dienas) – 25,00 EUR (divdesmit pieci euro) vienam izglītojamajam; 

1.3. Džudo nodaļas  mācību treniņu nometnei ārpus Alūksnes novada 2021.gada augustā 

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

1.4. Nometnei “Pludmales volejbola skoliņa V” 2021.gada augustā (5 dienas) – 20,00 

EUR (divdesmit euro) vienam dalībniekam. 

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

maksas kārtību. 

3. Lēmums stājas spēkā ar 01.07.2021. 

 

Domes priekšsēdētājs                            A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.175 

 

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 ar ekspozīcijas atvēršanas brīdi. 

 

Domes priekšsēdētājs                 A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.176 

 

Par līdzfinansējuma nodrošināšanu Izglītības un sporta centra izveidei 

 

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

plāna 2015.-2021.gadam, kas apstiprināts ar Alūksnes novada domes  25.02.2021. lēmumu 

Nr.60, 30.punktu, Alūksnes novada izglītības attīstības programmas 2016.-2020.gadam, kas 

apstiprināta ar Alūksnes novada domes 24.03.2016. lēmumu Nr.103, paredzēto uzdevumu un 

pasākumu plāna 1.1.4.punktu, Ministru kabineta 2021.gada 2.jūnija rīkojumu Nr.390 “Par 

atbalstītājiem augstas gatavības pašvaldību investīciju projektiem valsts budžeta finansējuma 

piešķiršanai, kas saistīti ar Covid-19 krīzes pārvarēšanu un ekonomikas atlabšanu”,  Izglītības 

un zinātnes ministrijas 26.05.2021. lēmumu Nr.4-34e/21/14 “Par investīciju projekta “Izglītības 

un sporta centra izveide Alūksnes pilsētā” atbalstīšanu”, kas reģistrēts Alūksnes novada 

pašvaldībā 27.05.2021. ar Nr. ANP/1-2/21/1654, 

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

pirmās 4. un 6.punktu, 21.panta pirmās daļas 2., 23. un 27.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. Nodrošināt Alūksnes novada pašvaldības 2021.gada līdzfinansējumu projekta “Izglītības 

un sporta centra izveide Alūksnes pilsētā” īstenošanai 370 222 EUR (trīs simti 

septiņdesmit tūkstoši divi simti divdesmit divu euro) apmērā. 

2. Izdalīt no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem finansējumu 85 000 EUR 

(astoņdesmit pieci tūkstoši euro) apmērā un pārdalīt Alūksnes novada pašvaldības 

2021.gada pamatbudžeta finansējumu 285 222 EUR (divi simti astoņdesmit pieci tūkstoši 

divi simti divdesmit divu euro) apmērā starp šādām aktivitātēm: 

Uzskaites dimensija Aktivitāte Summa, EUR 

095321 Izglītības un sporta centra izveide Alūksnes 

pilsētā (līdzfinansējums valsts budžeta 

finansējumam) 

+264 706  

095322 Izglītības un sporta centra izveide Alūksnes 

pilsētā (Valsts kases aizdevums) 

+105 516 

0110 Ieņēmumi (kases apgrozāmie līdzekļi) - 125 000 

01721 Alūksnes novada pašvaldības parāda 

maksājumi (apkalpošana, procentu 

maksājumi, pamatsummu atmaksa) 

- 80 000 
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049010 ES projektu, Zivju fonda projektu 

līdzfinansējums 

-30 000 

066001 Atsavināšanas procesā iegūtie līdzekļi -85 000 

081001 Alūksnes novada sporta pasākumi -18 000 

091610 Speciālo pirmsskolas izglītības iestāžu 

audzēkņu, pirmsskolas izglītības grupu bērnu 

ar speciālām vajadzībām, speciālo izglītības 

klašu skolēnu ēdināšanas pakalpojumu 

nodrošināšana (atmaksa) 

-2 222 

096117 Skolēnu pārvadājumu rezerves fonds -30 000 

 Kopā 0 

 

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu. 

 

Domes priekšsēdētājs             A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.177 

 

Par aizņēmumu  investīciju projekta “Izglītības un sporta centra izveide Alūksnes 

pilsētā” īstenošanai 

 

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

plāna 2015.-2021.gadam, kas apstiprināts ar Alūksnes novada domes  25.02.2021. lēmumu 

Nr.60, 30.punktu, Alūksnes novada izglītības attīstības programmas 2016.-2020.gadam, kas 

apstiprināta ar Alūksnes novada domes 24.03.2016. lēmumu Nr.103, paredzēto uzdevumu un 

pasākumu plāna 1.1.4.punktu, Ministru kabineta 2021.gada 2.jūnija rīkojumu Nr.390 “Par 

atbalstītājiem augstas gatavības pašvaldību investīciju projektiem valsts budžeta finansējuma 

piešķiršanai, kas saistīti ar Covid-19 krīzes pārvarēšanu un ekonomikas atlabšanu”,  Izglītības 

un zinātnes ministrijas 26.05.2021. lēmumu Nr.4-34e/21/14 “Par investīciju projekta “izglītības 

un sporta centra izveide Alūksnes pilsētā” atbalstīšanu”, kas reģistrēta Alūksnes novada 

pašvaldībā 27.05.2021. ar Nr. ANP/1-2/21/1654, 

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

pirmās daļas 4 un 6.punktu, 21. panta pirmās daļas 2., 23. un 27.punktu, likuma “Par pašvaldību 

budžetiem” 22., 24. un 30. pantu, Ministru kabineta 2021.gada 20.aprīļa noteikumiem Nr.258 

“Kārtība, kādā izvērtē pašvaldību izglītības iestāžu investīciju projektus valsts budžeta 

aizņēmumu saņemšanai” 12.punkts, Ministru kabineta 2019. gada 10.decembra noteikumu 

Nr. 590 “Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” II. nodaļu, 16. un 17 

punktu, 

 

1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļauju 

Alūksnes novada pašvaldībai ņemt aizņēmumu Valsts kasē ar Valsts kases noteiktajiem 

aizņēmuma procentiem investīciju projekta “Izglītības un sporta centra izveide 

Alūksnes pilsētā” īstenošanai līdz 5 925 176 EUR (pieci miljoni deviņi simti divdesmit 

piecu tūkstošu viens simts septiņdesmit sešu euro) apmērā, ar tā izņemšanu vidējā 

termiņā, ar aizņēmuma pamatsummas atmaksas termiņu no 2023. gada marta līdz 

2050. gada decembrim (ieskaitot). 

2. Aizņēmumu garantēt ar Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem. 

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu. 

 

Pielikumā: Paredzamā aizņēmuma atmaksas plānotais grafiks uz 8 lapām. 

 

Domes priekšsēdētājs        A.DUKULIS 
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Lēmums satur ierobežotas pieejamības informāciju 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.178 

 

Par grozījumiem Alūksnes novada domes 28.12.2020. lēmumā Nr.342 “Par amata 

vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā” 

 

Izskatot Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes 26.05.2021. iesniegumu Nr. SLP/1-

7/21/413 “Par amatu vietām un darba slodzēm”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 

26.05.2021. ar Nr. ANP/1-42/21/1638,  Alūksnes Tūrisma un informācijas centra 03.06.2021. 

iesniegumu Nr. TIC/1.8/21/7 “Par amata vietām Dienvidu torņa ekspozīcijā “Marienburgas 

Astotais brālis””, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 04.06.2021. ar Nr. ANP/1-

42/21/1773, 

ņemot vērā Alūksnes novada domes 2021.gada 18.jūnija sēdes laikā izteikto 

priekšlikumu, 

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” 

5.9. un 5.10. punktu,  

 

Ar 2021.gada 1.jūliju izdarīt grozījumus Alūksnes novada domes 28.12.2020. lēmumā 

Nr.342 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”:  

1. Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldei (49.pielikums): 

1.1. 41.pozīcijas amata vienībai – sociālais darbinieks, darba slodzi “7,7” aizstāt ar darba 

slodzi “7,3”, mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar mēnešalgas likmi “[..]”; 

1.2. 45. pozīcijas amata vienībai – sociālais mentors (ESF projekta Nr.9.2.1.1/15/I/001 

“Profesionālā sociālā darba attīstība pašvaldībās” ietvaros pilotprojekts “Ģimenes 

asistenta pakalpojuma aprobēšana”), darba slodzi “2” aizstāt ar darba slodzi “1,6”, 

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

1.3. Papildināt ar 45.1 pozīciju šādā redakcijā: 

Nr. 

p.k. 

Amata 

nosaukums 

Amata saime, 

(apakšsaime), 

līmenis 
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klasifikatora 

kods 
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 g
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45.1 Sociālais 

mentors 

39./II A 5162 04 
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2. Alūksnes Tūrisma informācijas centram (50.pielikums) izveidot divas jaunas amata vietas: 

2.1. tūrisma informācijas speciālists, 3.pozīcijas amata vienībai – tūrisma informācijas 

speciālists darba slodzi “1” aizstājot ar darba slodzi “2”, mēnešalgas likmi “[..]” aizstājot ar 

mēnešalgas likmi “[..]”, 

2.2.  izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem speciālists, papildinot ar 7.pozīciju šādā 

redakcijā: 
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7. Izglītojošā 
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apmeklētājiem 

speciālists 

(sezonas) 

18./18.5/II 2621 11 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.179 

 

Par Investīciju plāna 2015.-2021. 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 Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. Investīciju plāna 

2015.-2021.gadam aktuālo redakciju. 

Pielikumā: Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. Investīciju plāns 2015.-

2021.gadam ar pielikumu uz 60 lapām. 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.180 

 

Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem 

 Alūksnes Bērnu un jauniešu centram 

 

Izskatot Alūksnes Bērnu un jauniešu centra 13.05.2021. iesniegumu Nr. ABJC/1-

08/21/12 “Par papildus finansējuma pieprasījumu”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 

13.05.2021. ar Nr. ANP/1-42/21/1477, 

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, 2.2.punktu,  Alūksnes novada izglītības attīstības programmas 2016.-2020.gadam, kas 

apstiprināta ar Alūksnes novada domes 24.03.2016. lēmumu Nr.103, Izglītības attīstības 

programmā 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 2., 23. un 27. 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 1 899 EUR 

(viens tūkstotis astoņi simti deviņdesmit deviņi euro) Alūksnes Bērnu un jauniešu centra 

fasādes vienkāršotai renovācijai un jumta seguma nomaiņai. 

2. Finansējumu attiecināt uz 095410 uzskaites dimensijas kodu - Alūksnes Bērnu un 

jauniešu centrs. 

3. Alūksnes novada pašvaldības Finanšu nodaļai nodrošināt augstākminēto līdzekļu 

iekļaušanu Alūksnes novada pašvaldības budžetā 2021.gadam. 

4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu. 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.181 

 

Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem 

 Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldei 

 

Izskatot Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes 14.05.2021. iesniegumu Nr. SLP/1-

7/21/378 “Par telpu remontdarbu veikšanu Sociālajā mājā Mārkalnes pagasta “Pūcītēs””, kas 

reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 14.05.2021. ar Nr. ANP/1-42/21/1490, 

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, 3.1.punktu,   

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

pirmās daļas 7. punktu, 21. panta pirmās daļas 2., 23. un 27. punktu, likuma “Par pašvaldību 

budžetiem” 30. pantu, Alūksnes novada pašvaldības 27.05.2010. noteikumu Nr.4/2010 

“Kārtība, kādā tiek sadalīti atsavināšanas procesā iegūtie līdzekļi par Alūksnes novada 

administratīvajām teritorijām” 1.2. punktu, 

 

1. Izdalīt no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem finansējumu 15 954 EUR 

(piecpadsmit tūkstoši deviņi simti piecdesmit četri euro) Sociālo lietu pārvaldei Sociālās 

mājas krīzes istabas kosmētiskajam remontam un mazgāšanās telpas atjaunošanai. 

2. Finansējumu attiecināt uz 107003 uzskaites dimensijas kodu – Sociālā māja. 

3. Alūksnes novada pašvaldības Finanšu nodaļai nodrošināt augstākminēto līdzekļu 

iekļaušanu Alūksnes novada pašvaldības budžetā 2021.gadam. 

4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu. 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.182 

 

Par saistošo noteikumu Nr. 17/2021 

“Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2021. gada 4. februāra saistošajos 

noteikumos Nr. 3/2021 “Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2021. gadam”” 

izdošanu 

 

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

pašvaldību budžetiem” 16. un 17. pantu, 

 

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 17/2021 “Par grozījumiem Alūksnes novada domes 

2021. gada 4. februāra saistošajos noteikumos Nr. 3/2021 “Par Alūksnes novada pašvaldības 

budžetu 2021.gadam”” un to paskaidrojuma rakstu. 
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