
lēmums satur ierobežotas pieejamības 

 informāciju (personas kods) 

 

 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods  90000018622 

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

E-PASTS: dome@aluksne.lv 

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

Alūksnē 

2017. gada 27. jūlijā                                                       sēdes protokols Nr.11, 2.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.222  

 

Par dzīvojamās mājas “Vīteri”, Strautiņos, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā, dzīvokļa 

īpašumam Nr. 15 piederošo zemesgabala kopīpašuma domājamo daļu nodošanu īpašumā 

bez atlīdzības 

 

Pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 

75. panta ceturto daļu, Alūksnes rajona Alsviķu pagasta dzīvojamo māju privatizācijas komisijas 

27.09.2000. izziņu Nr. 144, 26.02.1993. Alūksnes rajona paju sabiedrības “Strautiņi” vienošanos 

Nr. 367 starp paju sabiedrību un I.KALNIŅU par dzīvokļa Nr. 15 “Vīteros”, Strautiņos, Alsviķu 

pagastā, Alūksnes novadā pirkšanu, 08.11.1999. pirkuma līgumu, 10.02.2010. mantojuma 

apliecību, reģistra Nr. 381, 09.07.2012. mantojuma apliecību, reģistra Nr. 1675 un  

ņemot vērā Sanitas ELBERGAS 13.06.2017. iesniegumu, reģistrēts Alūksnes novada 

pašvaldības kancelejā 13.06.2017. ar Nr. ANP/1-23/17/471 par zemes nodošanu īpašumā bez 

atlīdzības,  

 

1. Nodot īpašumā bez atlīdzības Sanitai ELBERGAI, personas kods xxxxxxx-xxxxx 

zemesgabala “Vīteri”, Strautiņos, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā, īpašuma kadastra 

Nr. 3642 009 0082, pie dzīvokļa īpašuma Nr. 15 piederošās kopīpašuma 702/10115 

domājamās daļas. 

2. Lēmums ir spēkā, ja vienošanās par zemes kopīpašuma 702/10115 domājamo daļu 

nodošanu bez atlīdzības Sanitas ELBERGAS īpašumā tiek noslēgta viena mēneša laikā 

no lēmuma pieņemšanas dienas. 

 

  

 

Domes priekšsēdētājs         A.DUKULIS 

 

  



lēmums satur ierobežotas pieejamības 

 informāciju (personas kods) 

 

 

 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods  90000018622 

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

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

Alūksnē 

2017. gada 27. jūlijā                                                       sēdes protokols Nr.11, 3.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.223  

 

Par dzīvojamās mājas “Kolberģis 10”, Kolberģī, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā, 

dzīvokļa īpašumam Nr. 6 piederošo zemesgabala kopīpašuma domājamo daļu nodošanu 

īpašumā bez atlīdzības 

 

Pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 

75. panta ceturto daļu, Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas 23.11.2006. kadastra 

izziņu Nr. 2A-3.1. A/487, 24.07.1992. Alūksnes rajona paju sabiedrības “Kolberģis” vienošanos 

starp paju sabiedrību un D.JURSU par dzīvokļa Nr. 6 “Kolberģī 10”, Kolberģī, Jaunalūksnes 

pagastā, Alūksnes novadā pirkšanu, un  

ņemot vērā Daigas JURSAS 19.06.2017. iesniegumu, reģistrēts Alūksnes novada 

pašvaldības kancelejā 19.06.2017. ar Nr. ANP/1-23/17/480 par zemes nodošanu īpašumā bez 

atlīdzības,  

 

1. Nodot īpašumā bez atlīdzības Daigai JURSAI, personas kods xxxxxx-xxxxx, 

zemesgabala “Kolberģis 10”, Kolberģī, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā, 

īpašuma kadastra Nr. 3656 003 0185, pie dzīvokļa īpašuma Nr. 6 piederošās 

kopīpašuma 475/3504 domājamās daļas. 

2. Lēmums ir spēkā, ja vienošanās par zemes kopīpašuma 475/3504 domājamo daļu 

nodošanu bez atlīdzības Daigas JURSAS īpašumā tiek noslēgta viena mēneša laikā no 

lēmuma pieņemšanas dienas. 

  

 

 

Domes priekšsēdētājs         A.DUKULIS 

  



lēmums satur ierobežotas pieejamības 

 informāciju (personas kodi) 

 

 

 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods  90000018622 

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

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

Alūksnē 

2017. gada 27. jūlijā                                                       sēdes protokols Nr.11, 4.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.224  

 

Par dzīvojamās mājas “Bērzi”, Mālupē, Mālupes pagastā, Alūksnes novadā, dzīvokļa 

īpašumam Nr. 9 piederošo zemesgabala kopīpašuma domājamo daļu nodošanu īpašumā 

bez atlīdzības 

 

Pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 

75. panta ceturto daļu, Alūksnes rajona paju sabiedrības “Igrīve” vienošanos starp paju 

sabiedrību “Igrīve” un Ainu SAKVĀRNI par dzīvokļa Nr. 9 “Bērzos”, Mālupē, Mālupes 

pagastā, Alūksnes novadā pirkšanu, Alūksnes rajona tiesas 2003. gada 20. februāra lēmumu 

Nr. 155/03m² un zvērinātas notāres Mārītes RATENIECES 2017. gada 10. maijā reģistrētu ar 

Nr. 1092 iesniegumu par mantojuma pieņemšanu un apstiprināšanu mantojuma tiesībās, 

ņemot vērā Ainas SAKVĀRNES mantinieku Mārtiņa SAKVĀRŅA, personas kods 

xxxxxx-xxxxx, 22.06.2017. iesniegumu, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldības kancelejā 

22.06.2017. ar Nr. ANP/1-24/17/497, Edītes BINDRES, personas kods xxxxxx-xxxxx un Jāņa 

SAKVĀRŅA, personas kods xxxxxx-xxxxx, 05.07.2017. iesniegumu, reģistrēts Alūksnes 

novada pašvaldības kancelejā 05.07.2017. ar Nr. ANP/1-24/17/545, par zemes nodošanu 

īpašumā bez atlīdzības,  

 

1. Nodot īpašumā bez atlīdzības Mārtiņam SAKVĀRNIM, personas xxxxxx-xxxxx, Edītei 

BINDREI, personas kods xxxxxx-xxxxx un Jānim SAKVĀRNIM, personas kods 

xxxxxx-xxxxx, zemesgabala “Bērzi”, Mālupē, Mālupes pagastā, Alūksnes novadā, 

īpašuma kadastra Nr. 3674 002 0140, platība 0,5551 ha, pie dzīvokļa īpašuma Nr. 9 

piederošās kopīpašuma 877/18801 domājamās daļas:  

Edītei BINDREI un Jānim SAKVĀRNIM – ¼ katram, 

Mārtiņam SAKVĀRNIM – 1/2. 

2. Lēmums ir spēkā, ja vienošanās par zemes kopīpašuma domājamo daļu nodošanu bez 

atlīdzības Edītes BINDRES, Jāņa SAKVĀRŅA un Mārtiņa SAKVĀRŅA īpašumā tiek 

noslēgta viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas. 

  

 

Domes priekšsēdētājs         A.DUKULIS 

 



lēmums satur ierobežotas pieejamības 

 informāciju (personas kods) 

 

 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods  90000018622 

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

E-PASTS: dome@aluksne.lv 

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

Alūksnē 

2017. gada 27. jūlijā                                                       sēdes protokols Nr.11, 5.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.225  

Par Alūksnes novada pašvaldībai piederoša nekustama īpašuma “Čonku skola”, Ilzenes 

pagastā, Alūksnes novadā kopīpašuma domājamās daļas atsavināšanu 

 

Izskatot Anitas PĒTERSONES, personas kods xxxxxx-xxxxx, deklarētā adrese Vidus 

iela 2-18, Alūksne, Alūksnes novads, 13.06.2017. iesniegumu par nekustamā īpašuma “Čonku 

skola”, Ilzenes pagastā, Alūksnes novadā kopīpašuma domājamās daļas atsavināšanu, kas 

13.06.2017. saņemts Alūksnes novada pašvaldībā un reģistrēts ar Nr. ANP/1-24/17/468, 

konstatēts: 

īpašuma “Čonku skola”, Ilzenes pagastā, Alūksnes novadā, 3989/5757 domājamās daļas 

pieder Alūksnes novada pašvaldībai, īpašuma daļa nav ierakstīta zemesgrāmatā, 

ar Alūksnes novada domes Tautsaimniecības komitejas 2014. gada 12. marta lēmumu 

augstāk minētā īpašuma domājamā daļa iekļauta sarakstā “Apbūvētu pašvaldības nekustamo 

īpašumu, kuri var tikt nodoti nomai vai atsavināšanai” sarakstā (saraksts publicēts Alūksnes 

novada pašvaldības mājaslapā), 

Ilzenes pagasta pārvalde 07.07.2017. izziņā Nr. IPP/1-5/17/51 apliecina, ka minētais 

īpašums nav nepieciešams pašvaldības funkciju veikšanai.  

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta ceturtās daļas 

7. punktu, 5. panta pirmo daļu, 8. panta otro daļu, Ministru kabineta 01.02.2011. noteikumu 

Nr. 109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 38. punktu, Ilzenes pagasta 

pārvaldes 07.07.20107. izziņu Nr. IPP/1-5/17/51, 

1. Sagatavot atsavināšanai nekustamā īpašuma “Čonku skola”, Ilzenes pagastā, Alūksnes 

novadā, kadastra Nr. 3652 004 0180, 3989/5757 domājamās daļas no ēkas ar kadastra 

apzīmējumu 3652 004 0180 001 un zemes (0,1386 ha).   

2. Piekrist, ka atsavināšanas izdevumus, saistītus ar nekustamā īpašuma novērtēšanu un 

atsavināšanas procesa veikšanu, sedz nekustamā īpašuma kopīpašuma 1768/5757 

domājamās daļas īpašniece - atsavināšanas ierosinātāja Anita PĒTERSONE, personas 

kods xxxxxx-xxxxx. Pēc nekustamā īpašuma kopīpašuma domājamo daļu atsavināšanas 

procesa pabeigšanas, minētos izdevumus ieskaitīt nekustamā īpašuma pirkuma līgumā 

noteiktās cenas samaksā.  

3. Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības īpašuma – “Čonku skola”, Ilzenes 

pagastā, Alūksnes novadā, (īpašuma kadastra Nr. 3652 004 0180) 3989/5757 domājamās 



daļas no ēkas ar kadastra apzīmējumu 3652 004 0180 001 un zemes, pārdodot par brīvu 

cenu. 

4.  Nosacītās cenas noteikšanu un atsavināšanas procesa organizēšanu uzdot veikt Alūksnes 

novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas komisijai. 

 

 

Domes priekšsēdētājs         A.DUKULIS   



 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods  90000018622 

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

E-PASTS: dome@aluksne.lv 

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

Alūksnē 

2017. gada 27. jūlijā                                                       sēdes protokols Nr.11, 6.p. 
 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES   

LĒMUMS Nr.226  

 

Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas  

noteikšanu Alūksnes novadā  

 

Izskatot sadzīves atkritumu apsaimniekotāja Alūksnes novadā – SIA “RŪPE” – 04.07.2017. 

iesniegumu Nr. 1.10/1 “Par sadzīves atkritumu tarifu”, 

Alūksnes novada dome konstatē: 

[1] Pēdējo reizi sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu Alūksnes novada dome ir 

noteikusi ar 2017. gada 26. janvāra lēmumu Nr. 17 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas 

maksas noteikšanu Alūksnes novadā” 16,76 EUR (bez PVN) par 1 m3 apmērā, tajā skaitā maksa 

par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, uzglabāšanu 7,68 EUR, 

sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprināts tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu 

poligonā “Kaudzītes” 6,55 EUR un dabas resursu nodoklis 2,53 EUR. 

[2] 2017. gada 29. jūnijā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija ir pieņēmusi 

lēmumu par SIA “AP KAUDZĪTES” sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa 

izmaiņām, kas stājas spēkā 2017. gada 1. augustā. 

[3] SIA “RŪPE” savā 04.07.2017. iesniegumā Nr. 1.10/1 “Par sadzīves atkritumu tarifu” 

norāda, ka, palielinoties tarifam par sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonā no 6,55 EUR par 

1 m3 uz 8,45 EUR par 1 m3, sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa attiecīgi pieaug no 

16,76 EUR uz 18,66 EUR par 1m3. 

Pamatojoties uz Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39. panta pirmo daļu, kas nosaka 

pašvaldības kompetenci ar lēmumu noteikt maksu par nešķirotu sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanu (izņemot reģenerēšanu), kuru veido: 

1) maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un citām 

normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, ko veic pirms atkritumu reģenerācijas un kas 

samazina apglabājamo atkritumu apjomu, uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, 

pārkraušanas un šķirošanas infrastruktūras objektu uzturēšanu atbilstoši līgumam, kuru noslēgusi 

pašvaldība un atkritumu apsaimniekotājs; 

2) sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu 

apglabāšanu atkritumu poligonos; 

3) dabas resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu normatīvajos aktos noteiktajā apmērā, 

1. Noteikt maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Alūksnes novadā 18,66 EUR (bez 

PVN) par 1m3. 

2. Lēmums stājas spēkā ar 2017. gada 1. augustu. 



3. Ar brīdi, kad tiek piemērota ar šo lēmumu noteiktā maksa, spēku zaudē maksa par sadzīves 

atkritumu apsaimniekošanu, kas apstiprināta ar Alūksnes novada domes 2017. gada 

26. janvāra lēmumu Nr. 17 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanu 

Alūksnes novadā”. 

 

 

Domes priekšsēdētājs         A.DUKULIS 

 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods  90000018622 

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

E-PASTS: dome@aluksne.lv 

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

Alūksnē 

2017. gada 27. jūlijā                                                       sēdes protokols Nr.11, 9.p. 

 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES   

LĒMUMS Nr.228  
 

Par Alūksnes novada domes 2017. gada 23. marta saistošo noteikumu Nr. 4/2017 “Alūksnes 

novada publisko un pašvaldības ūdenstilpju, to salu un piekrastes zonas uzturēšanas un 

sabiedriskās kārtības noteikumi” precizēšanu 

 

 Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 07.04.2017. atzinumu 

Nr.1-18/2901 “Par saistošajiem noteikumiem”, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 

10.04.2017. ar Nr. ANP/1-2/17/1441, un Latvijas Jūras administrācijas 22.05.2017 atzinumu 

Nr. 1-7/N-152 “Par Alūksnes novada pašvaldības saistošo noteikumu “Alūksnes novada publisko 

un pašvaldības ūdenstilpju, to salu un piekrastes zonas uzturēšanas un sabiedriskās kārtības 

noteikumi” projektu”, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 23.05.2017. ar Nr. ANP/1-

35/17/2083, un 

 pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 2. un 4. punktu, 

 

 Precizēt Alūksnes novada domes 2017. gada 23. marta saistošos noteikumus Nr. 4/2017 

“Alūksnes novada publisko un pašvaldības ūdenstilpju, to salu un piekrastes zonas uzturēšanas 

un sabiedriskās kārtības noteikumi”. 
 

 

 

Domes priekšsēdētājs         A.DUKULIS 

 

  

http://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2017/02.08/Saistoso_not_4_2017_precizesana.doc
http://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2017/02.08/Saistoso_not_4_2017_precizesana.doc


 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods  90000018622 
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Alūksnē 

2017. gada 27. jūlijā                                                     sēdes protokols Nr.11, 10.p. 

 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES   

LĒMUMS Nr.229  
 

Par Alūksnes novada domes 2017. gada 25. maija saistošo  

noteikumu Nr. 9/2017 „Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un 

lietošanas kārtība Alūksnes novada teritorijā” precizēšanu 

 

Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 16.06.2017. atzinumu 

Nr. 18/4879 “Par Alūksnes novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 9/2017”, reģistrēts 

Alūksnes novada pašvaldībā 16.06.2017. ar Nr. ANP/1-2/17/2549, un 

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

 

 Precizēt Alūksnes novada domes 2017. gada 25. maija saistošos noteikumus Nr. 9/2017 

“Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Alūksnes novada 

teritorijā”. 

 

 

Domes priekšsēdētājs         A.DUKULIS 

 

  

http://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2017/02.08/Saistoso_not_9_2017_precizesana.doc
http://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2017/02.08/Saistoso_not_9_2017_precizesana.doc


 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods  90000018622 
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A/S „SEB banka”, KODS  UNLALV2X, KONTS Nr.LV58UNLA0025004130335  

Alūksnē 

2017. gada 27. jūlijā                                                     sēdes protokols Nr.11, 11.p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES   

LĒMUMS Nr.230  
 

Par Grozījumu izdarīšanu Alūksnes novada pašvaldības 2015. gada 23. decembra 

Noteikumos Nr. 5/2015 “Par Alūksnes novada pašvaldības kapitālsabiedrību un publiski 

privāto kapitālsabiedrību, kurās Alūksnes novada pašvaldībai pieder kapitāla daļas, 

pārraudzību”  

 

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

3., 6. punktu, 15. panta pirmās daļas 1., 5., 6., 19. punktu, 21. panta pirmās daļas 23. punktu, 

1. Izdarīt grozījumus Alūksnes novada pašvaldības 2015. gada 23. decembra Noteikumos 

Nr. 5/2015 “Par Alūksnes novada pašvaldības kapitālsabiedrību un publiski privāto 

kapitālsabiedrību, kurās Alūksnes novada pašvaldībai pieder kapitāla daļas, pārraudzību” 

(turpmāk tekstā – Noteikumi) un turpmāk: 

1.1. Izteikt Noteikumu 6. punktu šādā redakcijā:  

“6. Pašvaldību tās kapitāla daļu pārvaldē kapitālsabiedrībās pārstāv Alūksnes novada 

domes priekšsēdētājs (turpmāk tekstā – Priekšsēdētājs), kurš, efektīvas pārvaldīšanas 

nodrošināšanai un konkrētu jautājumu risināšanai, no pašvaldības vai pašvaldības 

darbinieku vidus ieceļ atbildīgo darbinieku (turpmāk tekstā – Darbinieks), kā arī, 

kontroles un pārraudzības nodrošināšanā kapitālsabiedrībās, ir tiesīgs pieaicināt 

Pašvaldības amatpersonas un speciālistus”. 

1.2. Izteikt Noteikumu 9.2. punktu šādā redakcijā:  

“9.2. apkopo un saskaņo dokumentus, kas nepieciešami Priekšsēdētāja lēmumu 

pieņemšanai saistībā ar kapitālsabiedrībām”. 

1.3. Izteikt Noteikumu 9.4. punktu šādā redakcijā:  

“9.4. ne retāk kā vienu reizi ceturksnī apkopo no kapitālsabiedrībām saņemto 

informāciju, un pēc Priekšsēdētāja vai Alūksnes novada domes Finanšu komitejas 

pieprasījuma, uz iegūtās informācijas bāzes sagatavo rakstisku ziņojumu 

Priekšsēdētājam un Alūksnes novada domes Finanšu komitejai, bet reizi gadā, pēc 

kapitālsabiedrības gada pārskata apstiprināšanas, rakstisku ziņojumu Alūksnes novada 

domei kapitālsabiedrības darbības lietderības izvērtēšanai pēc šī nolikuma 22. punktā 

minētajiem kritērijiem”. 

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu. 

 

 

Domes priekšsēdētājs         A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES   

LĒMUMS Nr.231  

 

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “IEVEDNE” un SIA “RŪPE” 

 reorganizācijas uzsākšanu 

 

 Ņemot vērā nepieciešamību optimizēt ūdensapgādes pakalpojumu sniegšanu Alūksnes 

novada teritorijā, pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību 

pārvaldības likuma 27. panta pirmo un otro daļu, likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās 

daļas 27. punktu,   

 

1. Uzsākt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “IEVEDNE”, reģistrētas Latvijas Republikas 

Uzņēmumu reģistra komercreģistrā ar vienoto reģistrācijas Nr.43203002198 un SIA 

“RŪPE”, reģistrētas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercreģistrā ar vienoto 

reģistrācijas Nr.53203000201 reorganizāciju, apvienojot šīs kapitālsabiedrības.   

2. Kā iegūstošo kapitālsabiedrību noteikt SIA “RŪPE”, kuras kapitāla daļu (akciju) turētājs 

ir Alūksnes novada pašvaldība, palielinot tās pamatkapitālu par SIA “IEVEDNE” mantas 

vērtību. 

3. Uzdot SIA “IEVEDNE” organizēt pievienojamās kapitālsabiedrības – SIA “IEVEDNE” 

mantas novērtēšanu, nosakot, ka šīs mantas novērtēšana uzdodama veikt Latvijas 

Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrētam mantisko ieguldījumu novērtēšanas 

ekspertam. 

4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs         A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES   

LĒMUMS Nr.232  
 

Par Alūksnes novada pašvaldībai piederošās īpašuma – siltumapgādes ražošanas 

 un pārvades tehnoloģisko iekārtu Jaunlaicenes un Mālupes pagastos,  

Alūksnes novadā, atsavināšanu 

 

 Ņemot vērā to, ka Alūksnes novada pašvaldībai piederošais īpašums - siltumapgādes 

ražošanas un pārvades tehnoloģiskās iekārtas Jaunlaicenes un Mālupes pagastos, Alūksnes 

novadā nav nepieciešamas Alūksnes novada pašvaldības vai tās iestāžu funkciju nodrošināšanai, 

pamatojoties uz Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 4. panta pirmo un otro daļu, 

5. panta pirmo, otro un piekto daļu, 6. panta otro un trešo daļu, 40. pantu, likuma “Par 

pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17. un 27. punktu,   

1. Atsavināt Alūksnes novada pašvaldībai piederošās siltumapgādes ražošanas un pārvades 

tehnoloģiskās iekārtas Jaunlaicenes un Mālupes pagastos, Alūksnes novadā.  

2. Veikt šī lēmuma 1. punktā minētās mantas novērtēšanu, uzdodot to veikt Latvijas 

Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrētam mantisko ieguldījumu novērtēšanas 

ekspertam. 

3. Organizēt Alūksnes novada pašvaldībai piederošo siltumapgādes ražošanas un pārvades 

tehnoloģiskās iekārtu sagatavošanu vērtēšanai un novērtēšanu Jaunlaicenes un Mālupes 

pagastos, Alūksnes novadā, uzdot attiecīgu pagastu pārvalžu vadītājiem. 

4. Kā augstāk minētā Alūksnes novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas veidu noteikt tā 

(kā mantiskā ieguldījuma) ieguldīšanu akciju sabiedrības “SIMONE” pamatkapitālā, 

palielinot to par eksperta veiktā novērtējuma summu. 

5. Noteikt, ka atsavināmais īpašums var tikt izmantojams tikai akciju sabiedrības 

“SIMONE” saimnieciskās darbības – sniegt siltumapgādes pakalpojumus Alūksnes 

novada Jaunlaicenes un Mālupes pagastu administratīvajā teritorijā esošajiem 

iedzīvotājiem, juridiskām un publiskām personām – veikšanai, tas nav tālāk atsavināms 

un atgriežams Alūksnes novada pašvaldībai gadījumā, ja turpmāk nav nepieciešams šo 

pakalpojumu sniegšanai. 

6. No siltumapgādes ražošanas un pārvades tehnoloģisko iekārtu Jaunlaicenes un Mālupes 

pagastos, Alūksnes novadā ieguldīšanas akciju sabiedrības “SIMONE” pamatkapitālā 

dienas, siltumapgādes pakalpojumam Jaunlaicenes un Mālupes pagastos Alūksnes 

novadā tiek piemērots akciju sabiedrībai “SIMONE” apstiprinātais tarifs. 

7. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu. 

 

 

Domes priekšsēdētājs         A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES   

LĒMUMS Nr.233  

 

Par Alūksnes novada pašvaldībai piederošās īpašuma - ūdenssaimniecības tehnoloģisko 

iekārtu Malienas un Liepnas pagastos, Alūksnes novadā, atsavināšanu 

 

 Ņemot vērā to, ka Alūksnes novada pašvaldībai piederošais īpašums - ūdenssaimniecības 

tehnoloģiskās iekārtas Malienas un Liepnas pagastos, Alūksnes novadā nav nepieciešamas 

Alūksnes novada pašvaldības vai tās iestāžu funkciju nodrošināšanai, pamatojoties uz Valsts un 

pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 4. panta pirmo un otro daļu, 5. panta pirmo, otro un 

piekto daļu, 6. panta otro un trešo daļu, 40. pantu, likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās 

daļas 17.un 27. punktu,   

1. Atsavināt Alūksnes novada pašvaldībai piederošās ūdenssaimniecības tehnoloģiskās 

iekārtas Malienas un Liepnas pagastos, Alūksnes novadā.  

2. Veikt šī lēmuma 1. punktā minētās mantas novērtēšanu, uzdodot to veikt Latvijas 

Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrētam mantisko ieguldījumu novērtēšanas 

ekspertam. 

3. Organizēt Alūksnes novada pašvaldībai piederošo ūdenssaimniecības tehnoloģisko 

iekārtu sagatavošanu vērtēšanai un novērtēšanu Malienas un Liepnas pagastos, Alūksnes 

novadā, uzdot attiecīgu pagastu pārvalžu vadītājiem. 

4. Kā augstāk minētā Alūksnes novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas veidu noteikt tā 

(kā mantiskā ieguldījuma) ieguldīšanu SIA „RŪPE” pamatkapitālā, palielinot to par 

eksperta veiktā novērtējuma summu. 

5. Noteikt, ka atsavināmais īpašums var tikt izmantojams tikai SIA „RŪPE” saimnieciskās 

darbības – sniegt ūdenssaimniecības pakalpojumus Alūksnes novada Malienas un 

Liepnas pagastu administratīvajā teritorijā esošajiem iedzīvotājiem, juridiskām un 

publiskām personām – veikšanai, tas nav tālāk atsavināms un atgriežams Alūksnes 

novada pašvaldībai gadījumā, ja turpmāk nav nepieciešams šo pakalpojumu sniegšanai. 

6. No ūdenssaimniecības tehnoloģisko iekārtu Malienas un Liepnas pagastos Alūksnes 

novadā ieguldīšanas SIA “RŪPE” pamatkapitālā dienas, ūdenssaimniecības 

pakalpojumam Malienas un Liepnas pagastos Alūksnes novadā tiek piemērots SIA 

“RŪPE” apstiprinātais tarifs. 

7. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu. 

 

 

Domes priekšsēdētājs         A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES   

LĒMUMS Nr.234 

Par grozījumiem Alūksnes novada domes 27.08.2015. lēmumā Nr. 272 “Par piedalīšanos 

projektā “Proti un Dari!”” 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. un 10. punktu, 

Ministru kabineta 07.07.2015. noteikumu Nr. 385 “Darbības programmas “Izaugsme un 

nodarbinātība” 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu 

prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros 

un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” īstenošanas noteikumi” 17.2. punktu, 

izdarīt Alūksnes novada domes 27.08.2015. lēmumā Nr. 272 “Par piedalīšanos projektā “Proti un 

Dari!””,  sēdes protokols Nr. 14, 14. punkts, šādus grozījumus: 

 

1. Izteikt lēmuma 2. punktu šādā redakcijā: 

“2. Par atbildīgo kontaktpersonu projekta īstenošanā no pašvaldības puses noteikt 

projektu vadītāju Kristīni LĀCI, tālr. 64322979, e-pasts: kristine.lace@aluksne.lv”. 

 

2. Izteikt lēmuma pielikumu “Esošā situācija mērķa grupas jauniešu atbalsta jomā Alūksnes 

novada pašvaldībā” jaunā redakcijā (pielikumā). 

  

  

Domes priekšsēdētājs         A.DUKULIS 

 

  

http://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2017/02.08/pielikums_lemumam_235.docx
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ALŪKSNES NOVADA DOMES   

LĒMUMS Nr.235 

 

Par Alūksnes novada pašvaldības pārstāvību 

Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības padomē 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta ievaddaļu un Vidzemes plānošanas 

reģiona nolikuma  12. punktu,  

 

Par Alūksnes novada pašvaldības pārstāvi Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības padomē 

izvirzīt domes priekšsēdētāju Arturu DUKULI. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs         A.DUKULIS 

 

  



lēmums satur ierobežotas pieejamības 

 informāciju (personas kods) 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES   

LĒMUMS Nr.236 

 

Par Ziemeru pamatskolas direktoru 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 9. punktu, Izglītības 

likuma 17. panta trešās daļas 2. punktu un Ziemeru pamatskolas direktora amata kandidātu 

konkursa rezultātiem,  

 

1. Iecelt par Ziemeru pamatskolas direktori Ilzi ANDRONOVU, personas kods xxxxxx-

xxxxx. 

2. Lēmums stājas spēkā pēc saskaņojuma saņemšanas no Izglītības un zinātnes ministrijas. 

  

Domes priekšsēdētājs                                                    A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES   

LĒMUMS Nr.237 

 

Par Pededzes pagasta pārvaldes 

struktūrvienības “Pededzes muzejs” likvidāciju 
 

Izvērtējot Pededzes pagasta pārvaldes struktūrvienības “Pededzes muzejs” (turpmāk 

tekstā – muzejs) darbību secināts, ka muzejs, kas tika veidots, lai atspoguļotu un saglabātu 

bagāto un savdabīgo Pededzes kultūrvēstures mantojumu nākamajām paaudzēm, darbojas 

neefektīvi – netiek izmantoti visi resursi un iespējas tā darbības attīstībā, paplašināšanā. Ņemot 

vērā ierobežoto esošo Pededzes pagasta pārvaldes infrastruktūras kapacitāti, muzeja lomu jaunu 

kvalitatīvu pakalpojumu nodrošināšanai tā darbības mērķu sasniegšanai un tūristu piesaistes 

nodrošināšanai,  

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 8. punktu,  

1. Likvidēt Pededzes pagasta pārvaldes struktūrvienību “Pededzes muzejs”, Valsts 

ieņēmumu dienesta nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90009480521, pievienojot to 

Pededzes pagasta pārvaldes struktūrvienībai “Pededzes tautas nams”. 

2. Likvidāciju pabeigt līdz 2017. gada 30. septembrim. 

3. Noteikt Pededzes pagasta pārvaldes vadītāju par atbildīgo personu saistībā ar likvidācijas 

procesa nodrošināšanu (normatīvo aktu izstrāde, darba tiesisko attiecību izbeigšana 

u.tml.). 

4. Alūksnes novada pašvaldības administrācijas Grāmatvedības nodaļas vadītājam 

nodrošināt Pededzes muzeja izslēgšanu no Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu maksātāju 

reģistra. 

 

 

  

Domes priekšsēdētājs                                                    A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES   

LĒMUMS Nr.238 

 

Par Alūksnes novada domes 28.05.2015. lēmuma Nr. 185 „Par maksas pakalpojumu 

noteikšanu Liepnas internātpamatskolā” atcelšanu 

 

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

a) apakšpunktu,  

Atcelt Alūksnes novada domes 28.05.2015. lēmumu Nr. 185 “Par maksas pakalpojumu 

noteikšanu Liepnas internātpamatskolā”. 

 

  

 

Domes priekšsēdētājs                                                    A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES   

LĒMUMS Nr.239 

 

Par Alūksnes novada pašvaldības delegātiem 

biedrības “Latvijas Pašvaldību savienība” 28. kongresā 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta ievaddaļu un biedrības “Latvijas 

Pašvaldību savienība” statūtu 6.5. punktu,  

 

Pilnvarot Alūksnes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieku Aivaru FOMINU, 

kā Alūksnes novada pašvaldības domes pilnvarotam deputātam kopā ar pašvaldības domes 

priekšsēdētāju Arturu DUKULI piedalīties Latvijas Pašvaldību savienības 28. kongresā. 

 

  

 

Domes priekšsēdētājs                                                    A.DUKULIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods  90000018622 

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

E-PASTS: dome@aluksne.lv 

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

Alūksnē 

2017. gada 27. jūlijā                                                     sēdes protokols Nr.11, 21p. 

 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES   

LĒMUMS Nr.240 

 

Par dalības maksu sacensībām “Kristera kausa izcīņa pludmales volejbolā” 

 

Ar mērķi nodrošināt sacensību “Kristera kausa izcīņa pludmales volejbolā” pilnvērtīgu 

norisi, kas notiks Zeltiņu pagasta sporta svētku ietvaros atbilstoši sacensību nolikumam, 

organizatoru sastādītai tāmei un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās 

daļas 14.g. apakšpunktu,  

 

Apstiprināt dalības maksu Zeltiņu pagasta pārvaldes organizētajām sacensībām “Kristera 

kausa izcīņa pludmales volejbolā” 8,00 EUR vienai komandai. 

                

  

Domes priekšsēdētājs                                                    A.DUKULIS 

  



lēmums satur ierobežotas pieejamības 

 informāciju (personas kods) 

 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods  90000018622 

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

E-PASTS: dome@aluksne.lv 

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

Alūksnē 

2017. gada 27. jūlijā                                                     sēdes protokols Nr.11, 22.p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES   

LĒMUMS Nr.241 

 

Par atļauju Aritai PRIŽAVOITEI savienot amatu 

 

1. Izskatījusi Aritas PRIŽAVOITES 12.07.2017. iesniegumu (saņemts Alūksnes novada 

pašvaldībā 12.07.2017. un reģistrēts ar Nr. ANP/1-47/17/2911), ar lūgumu atļaut savienot 

valsts amatpersonas amatu Alūksnes novada pašvaldības Iepirkumu komisijā ar Alūksnes 

novada pašvaldības administrācijas Plānošanas un attīstības nodaļas vadītājas darbu, 

saimniecisko darbību telpu iznomāšanas jomā un īpašnieka darbu zemnieku saimniecībā 

“KASTAŅI” (reģistrācijas Nr.43201010970), Alūksnes novada dome konstatē: 

1.1. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 24. panta nosacījumiem Alūksnes novada 

pašvaldība, kā pasūtītājs, veido iepirkumu komisiju. Ar Alūksnes novada domes 

28.06.2017. lēmumu Nr.205 „Par Iepirkumu komisijas sastāva apstiprināšanu” (sēdes 

protokols Nr.10, 44.punkts) A.PRIŽAVOITE ir iecelta Alūksnes novada pašvaldības 

Iepirkuma komisijas locekles amatā. Atbilstoši likuma „Par interešu konflikta 

novēršanu valsts amatpersonu darbībā”, turpmāk tekstā – Likums, 4. panta pirmās daļas 

24. punktam publiskā iepirkuma komisijas loceklis ir valsts amatpersona. 

1.2. Saskaņā ar 19.04.2010. darba līgumu Nr. 70 A.PRIŽAVOITE strādā par Alūksnes 

novada pašvaldības administrācijas Plānošanas un attīstības nodaļas vadītāju. Vērtējot šī 

amata galvenos uzdevums – plānot, organizēt un vadīt Alūksnes novada pašvaldības 

administrācijas Plānošanas un attīstības nodaļu un tās vadītājas kompetenci nodrošināt 

šīs nodaļas darbu, Likuma izpratnē secināms, ka A.PRIŽAVOITE, pildot Alūksnes 

novada pašvaldības administrācijas Plānošanas un attīstības nodaļu vadītājas darba 

pienākumus, nav valsts amatpersona. 

1.3. Iesniegumā A.PRIŽAVOITE ir norādījusi, ka viņa veic saimniecisko darbību telpu 

iznomāšanas jomā un īpašnieka darbu zemnieku saimniecībā “KASTAŅI” (reģistrācijas 

Nr.43201010970). 

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

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

normatīvajā aktā, nav paredzēti valsts amatpersonas amata savienošanas ierobežojumi. 

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

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

atlīdzinātiem valsts amatpersonas amatiem vai amatiem citās publiskas personas 

institūcijās. Amatu savienošana pieļaujama, ja tā nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar 

valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo 

pienākumu pildīšanai. 



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

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

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

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

intereses. 

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

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

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

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

3. punktu ir kompetenta sniegt atļauju A.PRIŽAVOITEI savienot valsts amatpersonas 

amatu. 

5. Ņemot vērā šī lēmuma sagatavošanas laikā konstatētus faktiskos apstākļus un izvērtējot 

Alūksnes novada pašvaldības Iepirkuma komisijas locekļa amata, Alūksnes novada 

pašvaldības administrācijas Plānošanas un attīstības nodaļu vadītājas darba pienākumus, 

saimnieciskās darbības telpu iznomāšanas jomā un īpašnieka darba zemnieku saimniecībā 

“KASTAŅI” laikā veikto darbu, kā arī saņemot A.PRIŽAVOITES apliecinājumu par to, ka, 

veicot valsts amatpersonas amata pienākumus, viņa nepiedalīsies lēmumu pieņemšanā, kā 

arī neveiks citas ar valsts amatpersonas amatu saistītas darbības, kas ietekmētu vai varētu 

ietekmēt viņas, radinieku vai darījuma partneru personiskās un mantiskās intereses un, 

secinot, ka amatu savienošana nav pretrunā ar ētikas normām un nekaitēs A.PRIŽAVOITES 

tiešo pienākumu Alūksnes novada pašvaldības Iepirkuma komisijas locekļa amatā 

pildīšanai, ievērojot likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 

2. pantā noteikto mērķi un pamatojoties uz tā 8.1 panta ceturto daļu, piektās daļas 1. un 

2. punktu un septīto daļu, Administratīvā procesa likuma 67. pantu, likuma „Par 

pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu,        

 

atļaut Aritai PRIŽAVOITEI (personas kods xxxxxx-xxxxx) savienot Alūksnes novada 

pašvaldības Iepirkuma komisijas locekļa amatu ar Alūksnes novada pašvaldības 

administrācijas Plānošanas un attīstības nodaļu vadītājas darbu, saimniecisko darbību 

saimniecisko darbību telpu iznomāšanas jomā un īpašnieka darbu zemnieku saimniecībā 

“KASTAŅI”. 

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

8.1 panta sestajai daļai un Administratīvā procesa likuma 68. panta pirmajai daļai, šis lēmums 

izdots ar atcelšanas atrunu. Amatpersonai savas kompetences ietvaros ir pienākums rakstiski 

informēt Alūksnes novada pašvaldību, ja mainījušies tiesiskie vai faktiskie apstākļi, kas ir 

pamatā šī lēmuma izdošanai un varētu nepieļaut turpmāku amatu savienošanu. 

Atbilstoši Likuma vispārīgajam regulējumam amatpersona pati ir atbildīga par interešu 

konflikta nepieļaušanu un valsts amatpersonas ētikas normu ievērošanu, tāpēc, neraugoties uz 

kompetentās institūcijas doto atļauju savienot amatus, amatpersonai ir pienākums jebkurā brīdī 

izvērtēt interešu konflikta iespējamību un rīcības atbilstību amatpersonas ētikas normām, ja, 

savienojot Alūksnes novada pašvaldības Iepirkuma komisijas locekļa amata pildīšanu, ar 

Alūksnes novada pašvaldības administrācijas Plānošanas un attīstības nodaļu vadītājas darbu, 

saimniecisko darbību saimniecisko darbību telpu iznomāšanas jomā un īpašnieka darbu 

zemnieku saimniecībā “KASTAŅI”, pastāv iespēja, ka amatpersona var nonākt interešu 

konflikta situācijā. 

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

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

mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                    A.DUKULIS 

 



lēmums satur ierobežotas pieejamības 

 informāciju (personas kods) 

 

 

LATVIJAS REPUBLIKA 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods  90000018622 

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

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

Alūksnē 

2017. gada 27. jūlijā                                                     sēdes protokols Nr.11, 23.p. 

 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES   

LĒMUMS Nr.242  

 

Par atļauju Inesei RANDAI savienot amatus 

 

1. Izskatījusi Ineses RANDAS 13.07.2017. iesniegumu (saņemts Alūksnes novada 

pašvaldībā 13.07.2013. un reģistrēts ar Nr. ANP/1-47/17/2933), kurā viņa lūdz atļauju 

savienot valsts amatpersonas amatu Alūksnes novada pašvaldības Zemes lietu komisijā 

ar Alūksnes novada pašvaldības administrācijas Īpašumu nodaļas zemes ierīkotāja darbu, 

Alūksnes novada dome konstatē: 

1.1.Atbilstoši Zemes lietu komisijas nolikuma, kas apstiprināts ar Alūksnes novada 

domes 28.01.2016. lēmumu Nr. 16, 2. nodaļai, Zemes lietu komisijas galvenais 

pienākums ir – zemes īpašuma formēšanas jautājumu izskatīšana un lēmumu 

pieņemšana, un darījumu ar lauksaimniecības zemi tiesiskuma uzraudzība. Ar 

Alūksnes novada domes 28.06.2017. lēmumu Nr.191 „Par Zemes lietu komisijas 

sastāva apstiprināšanu” (sēdes protokols Nr.10, 30.punkts) I.RANDA ir ievēlēta 

Alūksnes novada pašvaldības Zemes lietu komisijas locekles amatā. Atbilstoši 

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

tekstā – Likums, 4. panta otrajai daļai Zemes lietu komisijas loceklis ir valsts 

amatpersona. 

1.2.Saskaņā ar 01.03.1996. darba līgumu Nr.25 I.RANDA strādā Alūksnes pašvaldībā, 

bet no 25.04.2000., saskaņā ar darba līgumu Nr.17 – pašvaldībā par zemes ierīkotāju. 

Vērtējot Alūksnes novada pašvaldības administrācijas Īpašumu nodaļas zemes 

ierīkotāja galvenos uzdevums – veikt pienākumus, kas saistīti ar pašvaldības zemes 

ierīkošanas darbiem, pašvaldības zemes izmantošanu utt., Likuma izpratnē, 

secināms, ka I.RANDA, veicot Alūksnes novada pašvaldības administrācijas 

Īpašumu nodaļas zemes ierīkotājas amata pienākumus, nav valsts amatpersona. 

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

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

normatīvajā aktā nav paredzēti valsts amatpersonas amata savienošanas ierobežojumi. 

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

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

citādi atlīdzināmiem amatiem citās valsts vai pašvaldību institūcijās. Amatu savienošana 



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

saistošām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai. 

3. Speciālie amata savienošanas ierobežojumi Alūksnes novada pašvaldības Zemes lietu 

komisijas loceklim kā valsts amatpersonai ir noteikti Likuma 7. panta sestās daļas 

3. punktā, kur norādīts, ka minētā amatpersona var savienot valsts amatpersonas amatu 

tikai ar citu amatu, uzņēmuma līguma vai šā panta vienpadsmitajā daļā neminēta 

pilnvarojuma izpildi, ja to savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta 

attiecīgās valsts vai pašvaldības iestādes vadītāja vai viņa pilnvarotas personas 

rakstveida atļauja. 

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

amatpersonas amata pienākumus, jāpieņem lēmums vai jāpiedalās lēmuma pieņemšanā, 

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

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

mantiskās intereses. 

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

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

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

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

sestās daļas 3. punktu ir kompetenta sniegt atļauju I.RANDAI savienot valsts 

amatpersonas amatu. 

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

Alūksnes novada pašvaldības Zemes lietu komisijas locekļa amata un Alūksnes novada 

pašvaldības administrācijas Īpašuma nodaļas zemes ierīkotājas darba pienākumus, kā arī 

saņemot I.RANDAS apliecinājumu par to, ka, veicot valsts amatpersonas amata 

pienākumus, viņa nepiedalīsies lēmumu pieņemšanā, kā arī neveiks citas ar valsts 

amatpersonas amatu saistītas darbības, kas ietekmētu vai varētu ietekmēt viņas, 

radinieku vai darījuma partneru personiskās un mantiskās intereses un, ka amatu 

savienošana nav pretrunā ar ētikas normām un nekaitēs viņas tiešo Alūksnes novada 

pašvaldības Zemes lietu komisijas locekļa amata pienākumu pildīšanai, tajā skaitā – ja 

viņa, no komisijas locekļu vidus, tiks ievēlēta par komisijas priekšsēdētāju, ievērojot 

likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 2. pantā noteikto 

mērķi un pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu 

darbībā” 7. panta sestās daļas 3. punktu, 8.1 panta piektās daļas 1. un 2. punktu un septīto 

daļu, Administratīvā procesa likuma 67. pantu, likuma “Par pašvaldībām” 21. panta 

pirmās daļas 27. punktu,        

atļaut Inesei RANDAI (personas kods xxxxxx-xxxxx) savienot Alūksnes novada 

pašvaldības Zemes lietu komisijas, Alūksnes novada pašvaldības Zemes lietu komisijas 

locekļa amatu ar Alūksnes novada pašvaldības administrācijas Īpašuma nodaļas zemes 

ierīkotājas darbu. 

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

8.1panta sestajai daļai un Administratīvā procesa likuma 68. panta pirmajai daļai, šis lēmums 

izdots ar atcelšanas atrunu. Amatpersonai savas kompetences ietvaros ir pienākums rakstiski 

informēt Alūksnes novada pašvaldību, ja mainījušies tiesiskie vai faktiskie apstākļi, kas ir 

pamatā šī lēmuma izdošanai un varētu nepieļaut turpmāku amatu savienošanu. 

Atbilstoši Likuma vispārīgajam regulējumam amatpersona pati ir atbildīga par interešu 

konflikta nepieļaušanu un valsts amatpersonas ētikas normu ievērošanu, tāpēc, neraugoties uz 

kompetentās institūcijas doto atļauju savienot amatus, amatpersonai ir pienākums jebkurā brīdī 

izvērtēt interešu konflikta iespējamību un rīcības atbilstību amatpersonas ētikas normām, ja, 

savienojot Alūksnes novada pašvaldības Zemes lietu komisijas locekļa amata pildīšanu ar 

Alūksnes novada pašvaldības administrācijas Īpašuma nodaļas zemes ierīkotājas darba 

pienākumiem, pastāv iespēja, ka amatpersona var nonākt interešu konflikta situācijā. 



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

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

mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 
 
Domes priekšsēdētājs                                                    A.DUKULIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



lēmums satur ierobežotas pieejamības 

 informāciju (personas kods) 

 

 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods  90000018622 

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

E-PASTS: dome@aluksne.lv 

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

Alūksnē 

2017. gada 27. jūlijā                                                     sēdes protokols Nr.11, 24.p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES   

LĒMUMS Nr.243 

 

Par atļauju Evitai ŅEDAIVODINAI savienot valsts amatpersonas amatus 
 

1. Izskatījusi Evitas ŅEDAIVODINAS 13.07.2017. iesniegumu (saņemts Alūksnes novada 

pašvaldībā 13.07.2017. un reģistrēts ar Nr. ANP/1-47/17/2939), kurā viņa lūdz atļauju 

savienot valsts amatpersonas – Alūksnes novada pašvaldības Iepirkuma komisijas 

locekles amatu ar Alūksnes novada pašvaldības Finanšu nodaļas vadītājas darbu, 

Alūksnes novada dome konstatē: 

1.1.Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 24. panta nosacījumiem Alūksnes novada 

pašvaldība, kā pasūtītājs, veido iepirkumu komisiju. Ar Alūksnes novada domes 

28.06.2017. lēmumu Nr.205 „Par Iepirkuma komisijas sastāva apstiprināšanu” (sēdes 

protokols Nr.10, 44. punkts) E. ŅEDAIVODINA ir iecelta Alūksnes novada 

pašvaldības Iepirkuma komisijas locekles amatā. Atbilstoši likuma „Par interešu 

konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”, turpmāk tekstā – Likums, 4. panta 

pirmās daļas 24. punktam publiskā iepirkuma komisijas loceklis ir valsts 

amatpersona. 

1.2.Saskaņā ar 28.12.2001. darba līgumu Nr. 61 E. ŅEDAIVODINA strādā Alūksnes 

novada pašvaldības administrācijā par Finanšu nodaļas vadītāju. Vērtējot galvenos 

uzdevumus – nodaļas darba organizācija, ekonomisko datu vākšana, uzskaite un 

analīze, kopbudžeta sastādīšana, uzskaite un analīze, atbilstoši Likuma 4. panta otrajai 

daļai, E.ŅEDAIVODINA, pildot Alūksnes novada pašvaldības administrācijas 

Finanšu nodaļas vadītājas pienākumus, ir valsts amatpersona. 

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

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

normatīvajā aktā nav paredzēti valsts amatpersonas amata savienošanas ierobežojumi. 

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

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

citādi atlīdzināmiem amatiem citās valsts vai pašvaldību institūcijās. Amatu savienošana 

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

saistošām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai. 

3. Uz vērtējamajiem faktiskajiem apstākļiem ir attiecināmi speciālie amata savienošanas 

ierobežojumi, kas Alūksnes novada pašvaldības administrācijas Finanšu nodaļas 

vadītājam, kā valsts amatpersonai ir noteikti Likuma 7. panta sestās daļas 3. punktā, 

saskaņā ar, ko minētā amatpersona var savienot valsts amatpersonas amatu tikai ar 1) 



amatu, kuru tās ieņem saskaņā ar likumu, Ministru kabineta noteikumiem un rīkojumiem; 

2) pedagoga, zinātnieka, profesionāla sportista un radošo darbu; 21) amatu 

arodbiedrībā; 3) citu amatu, uzņēmuma līguma vai šā panta vienpadsmitajā daļā 

neminēta pilnvarojuma izpildi, ja to savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta 

attiecīgās publiskas personas iestādes vadītāja vai viņa pilnvarotas personas rakstveida 

atļauja; 4) saimniecisko darbību individuālā komersanta statusā vai reģistrējoties Valsts 

ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējam saskaņā ar likumu „Par 

iedzīvotāju ienākuma nodokli”, ja šī savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta 

attiecīgās publiskas personas iestādes vadītāja vai viņa pilnvarotas personas rakstveida 

atļauja. 

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

amatpersonas amata pienākumus, jāpieņem lēmums vai jāpiedalās lēmuma pieņemšanā, 

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

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

mantiskās intereses. 

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

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

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

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

sestās daļas 3. punktu ir kompetenta sniegt atļauju E. ŅEDAIVODINAI savienot valsts 

amatpersonas amatus. 

6. Ņemot vērā šī lēmuma sagatavošanas laikā konstatētus faktiskos apstākļus, izvērtējot 

Iepirkuma komisijas locekļa amata un Alūksnes novada pašvaldības administrācijas 

Finanšu nodaļas vadītāja amata pienākumus, kā arī saņemot E. ŅEDAIVODINAS 

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

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

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

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

viņas tiešo Alūksnes novada pašvaldības Iepirkuma komisijas locekļa un Alūksnes 

novada pašvaldības administrācijas Finanšu nodaļas vadītāja amata pienākumu pildīšanai, 

ievērojot likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 2. pantā 

noteikto mērķi un pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts 

amatpersonu darbībā” 7. panta sestās daļas 3. punktu, 8.1 panta ceturto daļu, piektās daļas 

1., 2. punktu un septīto daļu, Administratīvā procesa likuma 67. pantu, likuma “Par 

pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu,        
 

atļaut Evitai ŅEDAIVODINAI (personas kods xxxxxx-xxxxx) savienot Alūksnes novada 

pašvaldības Iepirkuma komisijas locekļa amatu ar Alūksnes novada pašvaldības 

administrācijas Finanšu nodaļas vadītāja amatu. 
  

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

8.1 panta sestajai daļai un Administratīvā procesa likuma 68. panta pirmajai daļai, šis lēmums 

izdots ar atcelšanas atrunu. Amatpersonai savas kompetences ietvaros ir pienākums rakstiski 

informēt Alūksnes novada pašvaldību, ja mainījušies tiesiskie vai faktiskie apstākļi, kas ir 

pamatā šī lēmuma izdošanai un varētu nepieļaut turpmāku amatu savienošanu. 
 

Atbilstoši Likuma vispārīgajam regulējumam amatpersona pati ir atbildīga par interešu 

konflikta nepieļaušanu un valsts amatpersonas ētikas normu ievērošanu, tāpēc, neraugoties uz 

kompetentās institūcijas doto atļauju savienot amatus, amatpersonai ir pienākums jebkurā brīdī 

izvērtēt interešu konflikta iespējamību un rīcības atbilstību amatpersonas ētikas normām, ja, 

savienojot Alūksnes novada pašvaldības Iepirkuma komisijas locekļa amata pildīšanu ar 

Alūksnes novada pašvaldības administrācijas Finanšu nodaļas vadītāja amatu, pastāv iespēja, 

ka amatpersona var nonākt interešu konflikta situācijā. 
 

https://likumi.lv/ta/id/56880-par-iedzivotaju-ienakuma-nodokli
https://likumi.lv/ta/id/56880-par-iedzivotaju-ienakuma-nodokli


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

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

mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
 

 

 

Domes priekšsēdētājs         A.DUKULIS 

  



lēmums satur ierobežotas pieejamības 

 informāciju (personas kods) 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES   

LĒMUMS Nr.244 

 

Par atļauju Ingrīdai RIBOZOLAI savienot amatu 
 

1. Izskatījusi Ingrīdas RIBOZOLAS 27.06.2017. iesniegumu (saņemts Alūksnes novada 

pašvaldībā 28.06.2017. un reģistrēts ar Nr. ANP/1-23/17/519) ar lūgumu atļaut savienot 

valsts amatpersonas – Alūksnes novada pašvaldības Apstādījumu aizsardzības komisijas 

locekles amatu ar Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “SPODRA” iepirkumu 

komisijas priekšsēdētājas amatu un darbu vadītājas darbu Alūksnes novada pašvaldības 

aģentūrā “SPODRA”, Alūksnes novada dome konstatē: 

1.1.Likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. un 3. punktā noteiktās funkcijas 

realizēšanai Alūksnes novada dome izveido Apstādījumu aizsardzības komisiju. 

Apstādījumu aizsardzības komisijas galvenais uzdevums ir nodrošināt pašvaldībai 

noteikto funkciju – parku skvēru un zaļo zonu ierīkošanas un uzturēšanas, kā arī 

publiskā lietošanā esošo mežu izmantošanas kārtības izpildi un izskatīt iesniegumus 

par atļauju koku ciršanai ārpus meža. Ar Alūksnes novada domes 28.06.2017. 

lēmumu Nr. 193 „Par Apstādījumu aizsardzības komisijas sastāva apstiprināšanu” 

I. RIBOZOLA ir iecelta Apstādījumu aizsardzības komisijas locekļa amatā. 

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

turpmāk tekstā – Likums, 4. panta otrajai daļai Apstādījumu aizsardzības komisijas 

loceklis ir valsts amatpersona. 

1.2.Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 24. panta nosacījumiem Alūksnes novada 

pašvaldības aģentūra “SPODRA”, kā pasūtītājs, ir izveidojusi iepirkumu komisiju, 

un I. RIBOZOLA ir tās priekšsēdētāja. Iepirkumu komisijas darbības mērķis ir 

nodrošināt pasūtītāja darbības nodrošināšanai nepieciešamajiem iepirkumiem 

paredzēto līdzekļu efektīvu un ekonomisku izlietojumu un piegādātāja vai 

pakalpojuma sniedzēja izvēles procesa tiesiskumu. Atbilstoši Likuma 4. panta pirmās 

daļas 24. punktam publiskā iepirkuma komisijas loceklis ir valsts amatpersona. 

1.3.Saskaņā 27.12.2012. darba līgumu Nr. 26 I. RIBOZOLA strādā Alūksnes novada 

pašvaldības aģentūrā “SPODRA” par darbu vadītāju. Vērtējot darbu vadītāja amata 

mērķi – organizēt Alūksnes pilsētas publisko teritoriju kopšanu, labiekārtošanu un 

remontu, Likuma izpratnē secināms, ka I. RIBOZOLA pildot Alūksnes novada 



pašvaldības aģentūras “SPODRA” darbu vadītājas pienākumus, nav valsts 

amatpersona. 

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

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

normatīvajā aktā nav paredzēti valsts amatpersonas amata savienošanas ierobežojumi. 

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

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

citādi atlīdzināmiem amatiem citās valsts vai pašvaldību institūcijās. Amatu savienošana 

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

saistošām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai. 

3. Uz vērtējamajiem faktiskajiem apstākļiem ir attiecināmi speciālie amata savienošanas 

ierobežojumi, kas Alūksnes novada pašvaldības Apstādījumu aizsardzības komisijas 

loceklim kā valsts amatpersonai ir noteikti Likuma 7. panta sestās daļas 3. punktā, 

saskaņā ar kuru minētā amatpersona var savienot valsts amatpersonas amatu tikai ar 1) 

amatu, kuru tās ieņem saskaņā ar likumu, Ministru kabineta noteikumiem un 

rīkojumiem; 2) pedagoga, zinātnieka, profesionāla sportista un radošo darbu; 21) amatu 

arodbiedrībā; 3) citu amatu, uzņēmuma līguma vai šā panta vienpadsmitajā daļā 

neminēta pilnvarojuma izpildi, ja to savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta 

attiecīgās publiskas personas iestādes vadītāja vai viņa pilnvarotas personas rakstveida 

atļauja; 4) saimniecisko darbību individuālā komersanta statusā vai reģistrējoties Valsts 

ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējam saskaņā ar likumu „Par 

iedzīvotāju ienākuma nodokli”, ja šī savienošana nerada interešu konfliktu un ir 

saņemta attiecīgās publiskas personas iestādes vadītāja vai viņa pilnvarotas personas 

rakstveida atļauja. 

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

amatpersonas amata pienākumus, jāpieņem lēmums vai jāpiedalās lēmuma pieņemšanā, 

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

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

mantiskās intereses. 

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

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

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

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

sestās daļas 3. punktu ir kompetenta sniegt atļauju I. RIBOZOLAI savienot valsts 

amatpersonas amatu. 

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

Alūksnes novada pašvaldības Apstādījumu aizsardzības komisijas locekļa amata, 

Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “SPODRA” iepirkumu komisijas priekšsēdētāja 

amata un Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “SPODRA” darbu vadītāja darba 

pienākumus un kompetences, kā arī saņemot I. RIBOZOLAS apliecinājumu par to, ka, 

veicot valsts amatpersonas amata pienākumus, viņa nepiedalīsies lēmumu pieņemšanā, 

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

varētu ietekmēt viņas, radinieku vai darījuma partneru personiskās un mantiskās 

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

tiešo pienākumu pildīšanai Alūksnes novada pašvaldības Apstādījumu aizsardzības 

komisijas locekles amatā, tajā skaitā, ja no komisijas locekļu vidus viņa tiek ievēlēta par 

komisijas priekšsēdētāju vai priekšsēdētāja vietnieci, vai Alūksnes novada pašvaldības 

aģentūras “SPODRA” iepirkumu komisijas priekšsēdētājas amatā, ievērojot likuma „Par 

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

pamatojoties uz tā 7. panta sestās daļas 3. punktu, 8.1 panta piektās daļas 1. un 2. punktu 

un septīto daļu, Administratīvā procesa likuma 67. pantu, likuma “Par pašvaldībām” 

21. panta pirmās daļas 27. punktu,        
 

 

https://likumi.lv/ta/id/56880-par-iedzivotaju-ienakuma-nodokli
https://likumi.lv/ta/id/56880-par-iedzivotaju-ienakuma-nodokli


atļaut Ingrīdai RIBOZOLAI (personas kods xxxxxx-xxxxx) savienot Alūksnes novada 

pašvaldības Apstādījumu aizsardzības komisijas locekļa amatu ar Alūksnes novada 

pašvaldības aģentūras “SPODRA” iepirkumu komisijas priekšsēdētājas amatu un 

Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “SPODRA” darbu vadītājas darbu. 
  

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

8.1 panta sestajai daļai un Administratīvā procesa likuma 68. panta pirmajai daļai, šis lēmums 

izdots ar atcelšanas atrunu. Amatpersonai savas kompetences ietvaros ir pienākums rakstiski 

informēt Alūksnes novada pašvaldību, ja mainījušies tiesiskie vai faktiskie apstākļi, kas ir 

pamatā šī lēmuma izdošanai un varētu nepieļaut turpmāku amatu savienošanu. 
 

Atbilstoši Likuma vispārīgajam regulējumam amatpersona pati ir atbildīga par interešu 

konflikta nepieļaušanu un valsts amatpersonas ētikas normu ievērošanu, tāpēc, neraugoties uz 

kompetentās institūcijas doto atļauju savienot amatus, amatpersonai ir pienākums jebkurā brīdī 

izvērtēt interešu konflikta iespējamību un rīcības atbilstību amatpersonas ētikas normām, ja, 

savienojot Alūksnes novada pašvaldības Apstādījumu aizsardzības komisijas locekļa amata 

pildīšanu ar Alūksnes novada pašvaldības aģentūras „SPODRA” iepirkumu komisijas 

priekšsēdētājas amata pildīšanu un Alūksnes novada pašvaldības aģentūras „SPODRA” darbu 

vadītājas darbu, pastāv iespēja, ka amatpersona var nonākt interešu konflikta situācijā. 
 

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

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

mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

  

 

 

Domes priekšsēdētājs         A.DUKULIS   



lēmums satur ierobežotas pieejamības 

 informāciju (personas kods) 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES   

LĒMUMS Nr.245 

 

Par atļauju Zigmāram MAZULIM savienot amatu 
 

1. Izskatījusi Zigmāra MAZUĻA 28.06.2017. iesniegumu (saņemts Alūksnes novada 

pašvaldībā 28.06.2017. un reģistrēts ar Nr. ANP/1-23/17/518) ar lūgumu atļaut savienot 

valsts amatpersonas – Alūksnes novada pašvaldības Apstādījumu aizsardzības komisijas 

locekļa amatu ar Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “SPODRA” kokkopja – 

arborista darbu, Alūksnes novada dome konstatē: 

1.1.Likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. un 3. punktā noteiktās funkcijas 

realizēšanai Alūksnes novada dome izveido Apstādījumu aizsardzības komisiju. 

Apstādījumu aizsardzības komisijas galvenais uzdevums ir nodrošināt pašvaldībai 

noteikto funkciju – parku skvēru un zaļo zonu ierīkošanas un uzturēšanas, kā arī 

publiskā lietošanā esošo mežu izmantošanas kārtības izpildi un izskatīt iesniegumus 

par atļauju koku ciršanai ārpus meža. Ar Alūksnes novada domes 28.06.2017. 

lēmumu Nr. 193 „Par Apstādījumu aizsardzības komisijas sastāva apstiprināšanu” 

Z. MAZULIS ir iecelts Apstādījumu aizsardzības komisijas locekļa amatā. Atbilstoši 

likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”, turpmāk tekstā 

– Likums, 4. panta otrajai daļai Apstādījumu aizsardzības komisijas loceklis ir valsts 

amatpersona. 

1.2.Saskaņā 22.07.2013. darba līgumu Nr. 45 Z. MAZULIS strādā Alūksnes novada 

pašvaldības aģentūrā “SPODRA” par kokkopi – arboristu. Vērtējot kokkopja – 

arborista amata mērķi – veikt uzdevumus, kas saistīti ar publisko un individuālo 

apstādījumu izveidošanu, kopšanu, un bīstamo koku novākšanu, Likuma izpratnē, 

secināms, ka Z. MAZULIS pildot Alūksnes novada pašvaldības aģentūras 

“SPODRA” kokkopja – arborista pienākumus, nav valsts amatpersona. 

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

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

normatīvajā aktā nav paredzēti valsts amatpersonas amata savienošanas ierobežojumi. 

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

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

citādi atlīdzināmiem amatiem citās valsts vai pašvaldību institūcijās. Amatu savienošana 



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

saistošām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai. 

3. Uz vērtējamajiem faktiskajiem apstākļiem ir attiecināmi speciālie amata savienošanas 

ierobežojumi, kas Alūksnes novada pašvaldības Apstādījumu aizsardzības komisijas 

loceklim kā valsts amatpersonai ir noteikti Likuma 7. panta sestās daļas 3. punktā, 

saskaņā ar kuru minētā amatpersona var savienot valsts amatpersonas amatu tikai ar 1) 

amatu, kuru tās ieņem saskaņā ar likumu, Ministru kabineta noteikumiem un rīkojumiem; 

2) pedagoga, zinātnieka, profesionāla sportista un radošo darbu; 21) amatu 

arodbiedrībā; 3) citu amatu, uzņēmuma līguma vai šā panta vienpadsmitajā daļā 

neminēta pilnvarojuma izpildi, ja to savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta 

attiecīgās publiskas personas iestādes vadītāja vai viņa pilnvarotas personas rakstveida 

atļauja; 4) saimniecisko darbību individuālā komersanta statusā vai reģistrējoties Valsts 

ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējam saskaņā ar likumu „Par 

iedzīvotāju ienākuma nodokli”, ja šī savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta 

attiecīgās publiskas personas iestādes vadītāja vai viņa pilnvarotas personas rakstveida 

atļauja. 

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

amatpersonas amata pienākumus, jāpieņem lēmums vai jāpiedalās lēmuma pieņemšanā, 

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

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

mantiskās intereses. 

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

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

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

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

sestās daļas 3. punktu ir kompetenta sniegt atļauju Z. MAZULIM savienot valsts 

amatpersonas amatu. 

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

Alūksnes novada pašvaldības Apstādījumu aizsardzības komisijas locekļa amata un 

Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “SPODRA” kokkopja – arborista darba 

pienākumus un kompetences, kā arī saņemot Z. MAZUĻA apliecinājumu par to, ka, 

veicot valsts amatpersonas amata pienākumus, viņš nepiedalīsies lēmumu pieņemšanā, kā 

arī neveiks citas ar valsts amatpersonas amatu saistītas darbības, kas ietekmētu vai varētu 

ietekmēt viņa, radinieku vai darījuma partneru personiskās un mantiskās intereses un, ka 

amatu savienošana nav pretrunā ar ētikas normām un nekaitēs viņa tiešo pienākumu 

pildīšanai Alūksnes novada pašvaldības Apstādījumu aizsardzības komisijas locekļa 

amatā, tajā skaitā, ja no komisijas locekļu vidus viņš tiek ievēlēts par komisijas 

priekšsēdētāju vai priekšsēdētāja vietnieku, ievērojot likuma “Par interešu konflikta 

novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 2. pantā noteikto mērķi un pamatojoties uz tā 

7. panta sestās daļas 3. punktu, 8.1 panta piektās daļas 1. un 2. punktu un septīto daļu, 

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

daļas 27. punktu, 
 

atļaut Zigmāram MAZULIM (personas kods xxxxxx-xxxxx) savienot Alūksnes novada 

pašvaldības Apstādījumu aizsardzības komisijas locekļa amatu ar Alūksnes novada 

pašvaldības aģentūras “SPODRA” kokkopja – arborista darbu. 
  

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

8.1 panta sestajai daļai un Administratīvā procesa likuma 68. panta pirmajai daļai, šis lēmums 

izdots ar atcelšanas atrunu. Amatpersonai savas kompetences ietvaros ir pienākums rakstiski 

informēt Alūksnes novada pašvaldību, ja mainījušies tiesiskie vai faktiskie apstākļi, kas ir 

pamatā šī lēmuma izdošanai un varētu nepieļaut turpmāku amatu savienošanu. 
 

https://likumi.lv/ta/id/56880-par-iedzivotaju-ienakuma-nodokli
https://likumi.lv/ta/id/56880-par-iedzivotaju-ienakuma-nodokli


Atbilstoši Likuma vispārīgajam regulējumam amatpersona pati ir atbildīga par interešu 

konflikta nepieļaušanu un valsts amatpersonas ētikas normu ievērošanu, tāpēc, neraugoties uz 

kompetentās institūcijas doto atļauju savienot amatus, amatpersonai ir pienākums jebkurā brīdī 

izvērtēt interešu konflikta iespējamību un rīcības atbilstību amatpersonas ētikas normām, ja, 

savienojot Alūksnes novada pašvaldības Apstādījumu aizsardzības komisijas locekļa amata 

pildīšanu ar Alūksnes novada pašvaldības aģentūras „SPODRA” kokkopja – arborista darbu, 

pastāv iespēja, ka amatpersona var nonākt interešu konflikta situācijā. 
 

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

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

mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES   

LĒMUMS Nr.246 

 

Par atļauju Ārim KREICIM savienot amatus 
 

1. Izskatījusi Āra KREIČA 27.06.2017. iesniegumu (saņemts Alūksnes novada pašvaldībā 

28.06.2017. un reģistrēts ar Nr. ANP/1-23/17/524) ar lūgumu atļaut savienot valsts 

amatpersonas – Alūksnes novada pašvaldības Apstādījumu aizsardzības komisijas 

locekļa amatu ar Alūksnes novada pašvaldības Medību koordinācijas komisijas locekļa 

amatu, mednieku biedrības “MĀRKALNE” valdes priekšsēdētāja amatu, mednieku 

biedrības “PLAKSTIŅŠ” valdes locekļa amatu, sabiedrības ar ierobežotu atbildību 

“CANIS” valdes locekļa amatu un Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “SPODRA” 

mežziņa darbu, Alūksnes novada dome konstatē: 

1.1.Likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. un 3. punktā noteiktās funkcijas 

realizēšanai Alūksnes novada dome izveido Apstādījumu aizsardzības komisiju. 

Apstādījumu aizsardzības komisijas galvenais uzdevums ir nodrošināt pašvaldībai 

noteikto funkciju – parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošanas un uzturēšanas, kā arī 

publiskā lietošanā esošo mežu izmantošanas kārtības izpildi un izskatīt iesniegumus 

par atļauju koku ciršanai ārpus meža. Ar Alūksnes novada domes 28.06.2017. 

lēmumu Nr. 193 „Par Apstādījumu aizsardzības komisijas sastāva apstiprināšanu” 

Ā. KREICIS ir iecelts Apstādījumu aizsardzības komisijas locekļa amatā. Ar 

Apstādījumu aizsardzības komisijas 03.07.2017. lēmumu Ā. KREICIS ievēlēts par 

komisijas priekšsēdētāja vietnieku. Atbilstoši likuma „Par interešu konflikta 

novēršanu valsts amatpersonu darbībā”, turpmāk tekstā – Likums, 4. panta otrajai 

daļai Apstādījumu aizsardzības komisijas loceklis ir valsts amatpersona. 

1.2.Ministru kabineta 2014. gada 26. maija noteikumu Nr. 269 „Noteikumi par medījamo 

dzīvnieku nodarīto zaudējumu noteikšanu un medību koordinācijas komisijām” 

2. punktā noteiktā uzdevuma pildīšanai Alūksnes novada dome izveido Medību 

koordinācijas komisiju. Komisijas darbības mērķis ir noteikt medījamo dzīvnieku 

nodarīto postījumu apjomu, pakāpi, materiālo zaudējumu apmēru, kā arī pasākumus 

postījumu un to seku ierobežošanai vai likvidēšanai. Ar Alūksnes novada domes 

23.03.2017. lēmumu Nr. 63 „Par izmaiņām Alūksnes novada pašvaldības pastāvīgās 

komisijas “Medību koordinācijas komisija” locekļu sastāvā” Ā. KREICIS kā 

mednieku formējumu pārstāvis ir ievēlēts Medību koordinācijas komisijas locekļa 



amatā. Atbilstoši Likuma 4. panta otrajai daļai Medību koordinācijas komisijas 

loceklis ir valsts amatpersona. 

1.3.Saskaņā ar 31.08.2012. darba līgumu Nr. 18 Ā.KREICIS strādā Alūksnes novada 

pašvaldības aģentūrā “SPODRA” par mežzini. Vērtējot mežziņa galvenos uzdevums – 

vadīt un kontrolēt pašvaldības mežu apsaimniekošanu, atbilstoši Likuma 4. panta 

otrajai daļai, Ā.KREICIS, pildot mežziņa pienākumus pašvaldības aģentūrā, ir valsts 

amatpersona. 

1.4.Atbilstoši Ā. KREIČA iesniegumā norādītajam, viņš strādā sabiedrībā ar ierobežotu 

atbildību “CANIS”, reģistrācijas Nr.44103037347, par valdes locekli, un ir mednieku 

biedrības “MĀRKALNE”, reģistrācijas Nr. 40008014615, valdes priekšsēdētājs un 

mednieku biedrības “PLAKSTIŅŠ”, reģistrācijas Nr. 40008053171,  valdes loceklis. 

Vērtējot attiecīgo biedrību darbības mērķi – attīstīt pareizu un likumīgu medību 

procesu Latvijā; atjaunot un pilnveidot medību tradīcijas, rūpēties par pareizu 

dzīvnieku skaitlisko sastāvu mežos; propagandēt dabas aizsardzību, izskaidrot tās 

ētisko un sociālo nozīmi sabiedrībā, un sabiedrības ar ierobežotu atbildību darbības 

veidus – mežsaimniecība un mežizstrāde; koksnes, koka un korķa izstrādājumu 

ražošana; augkopība un lopkopība, medniecība, secināms, ka Likuma 4. panta 

izpratnē, minēto pienākumu pildīšanā Ā. KREICIS nav uzskatāms par valsts 

amatpersonu.  

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

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

normatīvajā aktā nav paredzēti valsts amatpersonas amata savienošanas ierobežojumi. 

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

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

citādi atlīdzināmiem amatiem citās valsts vai pašvaldību institūcijās. Amatu savienošana 

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

saistošām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai. 

3. Uz vērtējamajiem faktiskajiem apstākļiem ir attiecināmi speciālie amata savienošanas 

ierobežojumi, kas Alūksnes novada pašvaldības Apstādījumu aizsardzības komisijas 

loceklim un Medību koordinācijas komisijas loceklim kā valsts amatpersonai ir noteikti 

Likuma 7. panta sestās daļas 3. punktā, saskaņā ar kuru minētā amatpersona var savienot 

valsts amatpersonas amatu tikai ar 1) amatu, kuru tās ieņem saskaņā ar likumu, Ministru 

kabineta noteikumiem un rīkojumiem; 2) pedagoga, zinātnieka, profesionāla sportista un 

radošo darbu; 21) amatu arodbiedrībā; 3) citu amatu, uzņēmuma līguma vai šā panta 

vienpadsmitajā daļā neminēta pilnvarojuma izpildi, ja to savienošana nerada interešu 

konfliktu un ir saņemta attiecīgās publiskas personas iestādes vadītāja vai viņa 

pilnvarotas personas rakstveida atļauja; 4) saimniecisko darbību individuālā komersanta 

statusā vai reģistrējoties Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējam 

saskaņā ar likumu „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”, ja šī savienošana nerada 

interešu konfliktu un ir saņemta attiecīgās publiskas personas iestādes vadītāja vai viņa 

pilnvarotas personas rakstveida atļauja. 

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

amatpersonas amata pienākumus, jāpieņem lēmums vai jāpiedalās lēmuma pieņemšanā, 

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

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

mantiskās intereses. 

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

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

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

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

sestās daļas 3. punktu ir kompetenta sniegt atļauju Ā. KREICIM savienot valsts 

amatpersonas amatu. 

https://likumi.lv/ta/id/56880-par-iedzivotaju-ienakuma-nodokli


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

Alūksnes novada pašvaldības Apstādījumu aizsardzības komisijas locekļa amata, 

Alūksnes novada pašvaldības Medību koordinācijas komisijas locekļa amata, Alūksnes 

novada pašvaldības aģentūras “SPODRA” mežziņa amata pienākumus un kompetences, 

un sabiedrības ar ierobežotu atbildību “CANIS”, mednieku biedrības “MĀRKALNE” un 

mednieku biedrības “PLAKSTIŅŠ” darbības mērķus un veidus, kā arī saņemot 

Ā. KREIČA apliecinājumu par to, ka, veicot valsts amatpersonas amata pienākumus, viņš 

nepiedalīsies lēmumu pieņemšanā, kā arī neveiks citas ar valsts amatpersonas amatu 

saistītas darbības, kas ietekmētu vai varētu ietekmēt viņa, radinieku vai darījuma partneru 

personiskās un mantiskās intereses un, ka amatu savienošana nav pretrunā ar ētikas 

normām un nekaitēs viņa tiešo pienākumu pildīšanai Alūksnes novada pašvaldības 

Apstādījumu aizsardzības komisijas locekļa un priekšsēdētāja vietnieka amatā, tajā 

skaitā, ja no komisijas locekļu vidus viņš tiek ievēlēts par komisijas priekšsēdētāju, 

Alūksnes novada pašvaldības Medību koordinācijas komisijas locekļa amatā, tajā skaitā, 

ja no komisijas locekļu vidus viņš tiek ievēlēts par komisijas priekšsēdētāju vai 

priekšsēdētāja vietnieku un Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “SPODRA” mežziņa 

amatā, ievērojot likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 

2. pantā noteikto mērķi un pamatojoties uz tā 7. panta sestās daļas 3. punktu, 8.1 panta 

piektās daļas 1. un 2. punktu un septīto daļu, Administratīvā procesa likuma 67.pantu, 

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

atļaut Ārim KREICIM (personas kods xxxxxx-xxxxx) savienot Alūksnes novada 

pašvaldības Apstādījumu aizsardzības komisijas locekļa amatu ar Alūksnes novada 

pašvaldības Medību koordinācijas komisijas locekļa amatu un Alūksnes novada 

pašvaldības aģentūras “SPODRA” mežziņa amatu un sabiedrības ar ierobežotu atbildību 

“CANIS”, reģistrācijas Nr.44103037347, valdes locekļa, mednieku biedrības 

“MĀRKALNE”, reģistrācijas Nr. 40008014615,  valdes priekšsēdētāja un mednieku 

biedrības “PLAKSTIŅŠ”,  reģistrācijas Nr. 40008053171, valdes locekļa darbu. 
  

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

8. 1panta sestajai daļai un Administratīvā procesa likuma 68. panta pirmajai daļai, šis lēmums 

izdots ar atcelšanas atrunu. Amatpersonai savas kompetences ietvaros ir pienākums rakstiski 

informēt Alūksnes novada pašvaldību, ja mainījušies tiesiskie vai faktiskie apstākļi, kas ir 

pamatā šī lēmuma izdošanai un varētu nepieļaut turpmāku amatu savienošanu. 
 

Atbilstoši Likuma vispārīgajam regulējumam amatpersona pati ir atbildīga par interešu 

konflikta nepieļaušanu un valsts amatpersonas ētikas normu ievērošanu, tāpēc, neraugoties uz 

kompetentās institūcijas doto atļauju savienot amatus, amatpersonai ir pienākums jebkurā brīdī 

izvērtēt interešu konflikta iespējamību un rīcības atbilstību amatpersonas ētikas normām, ja, 

savienojot Alūksnes novada pašvaldības Apstādījumu aizsardzības komisijas locekļa amata 

pildīšanu ar Alūksnes novada pašvaldības Medību koordinācijas komisijas locekļa amata 

pildīšanu, Alūksnes novada pašvaldības aģentūras „SPODRA” mežziņa amata pildīšanu un 

sabiedrības ar ierobežotu atbildību “CANIS” valdes locekļa darbu, mednieku biedrības 

„MĀRKALNE” valdes priekšsēdētāja darbu vai mednieku biedrības “PLAKSTIŅŠ” valdes 

locekļa darbu, pastāv iespēja, ka amatpersona var nonākt interešu konflikta situācijā. 
 

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

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

mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

  

 

Domes priekšsēdētājs         A.DUKULIS   



lēmums satur ierobežotas pieejamības 

 informāciju (personas kods) 

 

 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods  90000018622 

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

E-PASTS: dome@aluksne.lv 

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

Alūksnē 

2017. gada 27. jūlijā                                                     sēdes protokols Nr.11, 28.p. 

 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES   

LĒMUMS Nr.247 

  

Par atļauju Jurim BALANDIM savienot amatu 
 

1. Izskatījusi Jura BALANDA 27.06.2017. iesniegumu (saņemts Alūksnes novada 

pašvaldībā 27.06.2017. un reģistrēts ar Nr. ANP/1-47/17/2694), ar lūgumu atļaut savienot 

valsts amatpersonas amatu Alūksnes novada pašvaldības Iepirkuma komisijā ar Alūksnes 

novada pašvaldības administrācijas Informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītāja darbu, 

Alūksnes novada dome konstatē: 

1.1.Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 24. panta nosacījumiem Alūksnes novada 

pašvaldība, kā pasūtītājs, veido iepirkumu komisiju. Ar Alūksnes novada domes 

28.06.2017. lēmumu Nr. 205 „Par Iepirkuma komisijas sastāva apstiprināšanu” (sēdes 

protokols Nr. 10, 44. punkts) J. BALANDIS ir iecelts Alūksnes novada pašvaldības 

Iepirkuma komisijas locekļa amatā. Atbilstoši likuma „Par interešu konflikta 

novēršanu valsts amatpersonu darbībā”, turpmāk tekstā – Likums, 4. panta pirmās 

daļas 24. punktam publiskā iepirkuma komisijas loceklis ir valsts amatpersona. 

1.2.Saskaņā ar 03.01.2011. darba līgumu Nr. 1 J. BALANDIS strādā par Alūksnes 

novada pašvaldības administrācijas Informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītāju. 

Vērtējot darba vietas mērķi – organizēt nodaļas darbu un nodrošināt informācijas 

tehnoloģiju infrastruktūras pārvaldību, Likuma izpratnē secināms, ka J. BALANDIS, 

pildot pašvaldības Informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītāja darba pienākumus, nav 

valsts amatpersona. 

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

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

normatīvajā aktā nav paredzēti valsts amatpersonas amata savienošanas ierobežojumi. 

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

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

citādi atlīdzinātiem valsts amatpersonas amatiem vai amatiem citās publiskas personas 

institūcijās. Amatu savienošana pieļaujama, ja tā nerada interešu konfliktu, nav pretrunā 

ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo 

pienākumu pildīšanai. 

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

amatpersonas amata pienākumus, jāpieņem lēmums vai jāpiedalās lēmuma pieņemšanā, 



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

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

mantiskās intereses. 

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

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

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

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

sestās daļas 3. punktu ir kompetenta sniegt atļauju J. BALANDIM savienot valsts 

amatpersonas amatu. 

5. Ņemot vērā šī lēmuma sagatavošanas laikā konstatētus faktiskos apstākļus un izvērtējot 

Alūksnes novada pašvaldības Iepirkuma komisijas locekļa amata un Alūksnes novada 

pašvaldības administrācijas Informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītāja darba pienākumus, 

kā arī saņemot J. BALANDA apliecinājumu par to, ka, veicot valsts amatpersonas amata 

pienākumus, viņš nepiedalīsies lēmumu pieņemšanā, kā arī neveiks citas ar valsts 

amatpersonas amatu saistītas darbības, kas ietekmētu vai varētu ietekmēt viņa, radinieku 

vai darījuma partneru personiskās un mantiskās intereses un, secinot, ka amatu 

savienošana nav pretrunā ar ētikas normām un nekaitēs J. BALANDA tiešo pienākumu 

Alūksnes novada pašvaldības Iepirkuma komisijas locekļa amatā pildīšanai, tajā skaitā, ja 

no komisijas locekļu vidus viņš tiek ievēlēts par komisijas priekšsēdētāja vietnieku, 

ievērojot likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 2. pantā 

noteikto mērķi un pamatojoties uz tā 8.1 panta ceturto daļu, piektās daļas 1. un 2. punktu 

un septīto daļu, Administratīvā procesa likuma 67. pantu, likuma „Par pašvaldībām” 

21. panta pirmās daļas 27. punktu,        
 

atļaut Jurim BALANDIM (personas kods xxxxxx-xxxxx) savienot Alūksnes novada 

pašvaldības Iepirkuma komisijas locekļa amatu ar Alūksnes novada pašvaldības 

administrācijas Informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītāja darbu. 
  

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

8.1 panta sestajai daļai un Administratīvā procesa likuma 68. panta pirmajai daļai, šis lēmums 

izdots ar atcelšanas atrunu. Amatpersonai savas kompetences ietvaros ir pienākums rakstiski 

informēt Alūksnes novada pašvaldību, ja mainījušies tiesiskie vai faktiskie apstākļi, kas ir 

pamatā šī lēmuma izdošanai un varētu nepieļaut turpmāku amatu savienošanu. 
 

Atbilstoši Likuma vispārīgajam regulējumam amatpersona pati ir atbildīga par interešu 

konflikta nepieļaušanu un valsts amatpersonas ētikas normu ievērošanu, tāpēc, neraugoties uz 

kompetentās institūcijas doto atļauju savienot amatus, amatpersonai ir pienākums jebkurā brīdī 

izvērtēt interešu konflikta iespējamību un rīcības atbilstību amatpersonas ētikas normām, ja, 

savienojot Alūksnes novada pašvaldības Iepirkuma komisijas locekļa amata pildīšanu, ar 

Alūksnes novada pašvaldības administrācijas Informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītāja darbu, 

pastāv iespēja, ka amatpersona var nonākt interešu konflikta situācijā. 
 

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

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

mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs         A.DUKULIS   



lēmums satur ierobežotas pieejamības 

 informāciju (personas kods) 
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ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 
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DĀRZA IELĀ 11, ALŪKSNĒ, ALŪKSNES NOVADĀ, LV – 4301, TĀLRUNIS 64381496, FAKSS 64381150, 
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A/S „SEB banka”, KODS  UNLALV2X, KONTS Nr.LV58UNLA0025004130335  

Alūksnē 

2017. gada 27. jūlijā                                                     sēdes protokols Nr.11, 29.p. 

 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES   

LĒMUMS Nr.248 

 

Par atļauju Mārai KOVAĻENKO savienot valsts amatpersonas amatus 

 

1. Izskatījusi Māras KOVAĻENKO 11.07.2017. iesniegumu (saņemts Alūksnes novada 

pašvaldībā 11.07.2017. un reģistrēts ar Nr. ANP/1-47/17/2906), kurā viņa lūdz atļauju 

savienot valsts amatpersonas – Alūksnes novada pašvaldības Licencēšanas komisijas 

locekles amatu ar Alūksnes novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas komisijas 

locekles amatu un lietvedības sekretāres darbu Alūksnes novada pašvaldībā, Alūksnes 

novada dome konstatē: 

1.1.Lai nodrošinātu likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 11. punktā 

noteiktās autonomās funkcijas realizēšanu, Alūksnes novada pašvaldības dome ir 

izveidojusi Licencēšanas komisiju. Licencēšanas komisijas galvenais uzdevums ir 

izsniegt atļaujas un licences uzņēmējdarbībai, ja tas paredzēts likumos, un nodrošināt 

normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos pašvaldības saskaņojuma, atzinuma, 

atļaujas un citu akceptējumu izsniegšanu. Ar Alūksnes novada domes 28.06.2017. 

lēmumu Nr.201 „Par Licencēšanas komisijas sastāva apstiprināšanu” 

M. KOVAĻENKO ir iecelta par Alūksnes novada pašvaldības Licencēšanas 

komisijas locekli. Licencēšanas komisijas locekļi no sava vidus M.KOVAĻENKO 

03.07.2017. ievēlējuši par tās priekšsēdētāju. Atbilstoši likuma „Par interešu konflikta 

novēršanu valsts amatpersonu darbībā”, turpmāk tekstā – Likuma, 4. panta otrajai 

daļai Licencēšanas komisijas loceklis (priekšsēdētājs) ir valsts amatpersona. 

1.2.Ar Alūksnes novada domes 28.06.2017. lēmumu Nr.195 ”Par Īpašumu atsavināšanas 

komisijas sastāva apstiprināšanu” M. KOVAĻENKO ir iecelta Īpašumu atsavināšanas 

komisija locekles amatā. Īpašumu atsavināšanas komisijas galvenais uzdevums ir 

veikt Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma objektu un kustamās mantas 

atsavināšanu un nomas tiesību izsolīšanu. Atbilstoši Likuma 4. panta otrajai daļai 

Alūksnes novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas komisijas loceklis ir valsts 

amatpersona. 

1.3.Saskaņā ar 28.12.2001. darba līgumu Nr. 64 M. KOVAĻENKO strādā Alūksnes 

novada pašvaldības administrācijas Kancelejā par lietvedības sekretāri. Vērtējot 

lietvedības sekretāra galvenos uzdevumus – pieņemt, sagatavot, nosūtīt dokumentus, 



nodrošināt arhīva darbu, Likuma izpratnē, secināms, ka M. KOVAĻENKO, veicot 

pašvaldības lietvedības sekretāra amata pienākumus, nav valsts amatpersona. 

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

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

normatīvajā aktā nav paredzēti valsts amatpersonas amata savienošanas ierobežojumi. 

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

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

citādi atlīdzināmiem amatiem citās valsts vai pašvaldību institūcijās. Amatu savienošana 

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

saistošām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai. 

3. Uz vērtējamajiem faktiskajiem apstākļiem ir attiecināmi speciālie amata savienošanas 

ierobežojumi, kas Alūksnes novada pašvaldības Licencēšanas komisijas loceklim 

(priekšsēdētājam), un Īpašumu atsavināšanas komisijas loceklim, kā valsts amatpersonai 

ir noteikti Likuma 7. panta sestās daļas 3. punktā, saskaņā ar, ko minētā amatpersona var 

savienot valsts amatpersonas amatu tikai ar 1) amatu, kuru tās ieņem saskaņā ar likumu, 

Ministru kabineta noteikumiem un rīkojumiem; 2) pedagoga, zinātnieka, profesionāla 

sportista un radošo darbu; 21) amatu arodbiedrībā; 3) citu amatu, uzņēmuma līguma vai 

šā panta vienpadsmitajā daļā neminēta pilnvarojuma izpildi, ja to savienošana nerada 

interešu konfliktu un ir saņemta attiecīgās publiskas personas iestādes vadītāja vai viņa 

pilnvarotas personas rakstveida atļauja; 4) saimniecisko darbību individuālā komersanta 

statusā vai reģistrējoties Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējam 

saskaņā ar likumu „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”, ja šī savienošana nerada 

interešu konfliktu un ir saņemta attiecīgās publiskas personas iestādes vadītāja vai viņa 

pilnvarotas personas rakstveida atļauja. 

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

amatpersonas amata pienākumus, jāpieņem lēmums vai jāpiedalās lēmuma pieņemšanā, 

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

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

mantiskās intereses. 

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

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

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

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

sestās daļas 3. punktu ir kompetenta sniegt atļauju M. KOVAĻENKO savienot valsts 

amatpersonas amatus. 

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

Alūksnes novada pašvaldības Licencēšanas komisijas locekļa (priekšsēdētāja) amata, 

Alūksnes novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas komisijas locekļa amata un 

Alūksnes novada pašvaldības administrācijas Kancelejas lietvedības sekretāra darba 

pienākumus, kā arī saņemot M. KOVAĻENKO apliecinājumu par to, ka, veicot valsts 

amatpersonas amata pienākumus, viņa nepiedalīsies lēmumu pieņemšanā, kā arī neveiks 

citas ar valsts amatpersonas amatu saistītas darbības, kas ietekmētu vai varētu ietekmēt 

viņas, radinieku vai darījuma partneru personiskās un mantiskās intereses un, ka amatu 

savienošana nav pretrunā ar ētikas normām un nekaitēs viņas tiešo Alūksnes novada 

pašvaldības Licencēšanas komisijas locekļa (priekšsēdētāja) un Alūksnes novada 

pašvaldības Īpašumu atsavināšanas komisijas locekļa amata pienākumu pildīšanai, 

ievērojot likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 2. pantā 

noteikto mērķi un pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts 

amatpersonu darbībā” 7. panta sestās daļas 3. punktu, 8.1 panta ceturto daļu, piektās daļas 

1., 2.punktu un septīto daļu, Administratīvā procesa likuma 67. pantu, likuma „Par 

pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu,        

 

https://likumi.lv/ta/id/56880-par-iedzivotaju-ienakuma-nodokli


atļaut Mārai KOVAĻENKO, personas kods xxxxxx-xxxxx savienot Alūksnes novada 

pašvaldības Licencēšanas komisijas locekļa (priekšsēdētāja) amatu ar Alūksnes novada 

pašvaldības Īpašumu atsavināšanas komisijas locekļa amatu un Alūksnes novada 

pašvaldības administrācijas Kancelejas lietvedības sekretāra darbu. 

  

Amatpersona nevar paļauties uz to, ka šī atļauja vienmēr būs spēkā. Atbilstoši Likuma 8.1 

panta sestajai daļai un Administratīvā procesa likuma 68. panta pirmajai daļai, šis lēmums 

izdots ar atcelšanas atrunu. Amatpersonai savas kompetences ietvaros ir pienākums rakstiski 

informēt Alūksnes novada pašvaldību, ja mainījušies tiesiskie vai faktiskie apstākļi, kas ir 

pamatā šī lēmuma izdošanai un varētu nepieļaut turpmāku amatu savienošanu. 

 

Atbilstoši Likuma vispārīgajam regulējumam amatpersona pati ir atbildīga par interešu 

konflikta nepieļaušanu un valsts amatpersonas ētikas normu ievērošanu, tāpēc, neraugoties uz 

kompetentās institūcijas doto atļauju savienot amatus, amatpersonai ir pienākums jebkurā brīdī 

izvērtēt interešu konflikta iespējamību un rīcības atbilstību amatpersonas ētikas normām, ja, 

savienojot Alūksnes novada pašvaldības Licencēšanas komisijas locekļa (priekšsēdētāja) amata 

pildīšanu ar Alūksnes novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas komisijas locekļa amata 

pildīšanu un Alūksnes novada pašvaldības administrācijas Kancelejas lietvedības sekretāra 

darbu, pastāv iespēja, ka amatpersona var nonākt interešu konflikta situācijā. 

 

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

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

mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs         A.DUKULIS 

  



lēmums satur ierobežotas pieejamības 

 informāciju (personas kods) 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES   

LĒMUMS Nr.249 

 

Par atļauju Marutai KAULIŅAI savienot amatu 

 

1. Izskatījusi Marutas KAULIŅAS 29.06.2017. iesniegumu (saņemts Alūksnes novada 

pašvaldībā 30.06.2017. un reģistrēts ar Nr. ANP/1-42/17/2748), ar lūgumu atļaut savienot 

valsts amatpersonas amatus – Alūksnes novada domes deputātes darbu ar sabiedrības ar 

ierobežotu atbildību “ALŪKSNES SLIMNĪCA” valdes priekšsēdētājas amatu, Alūksnes 

novada dome konstatē: 

1.1.2017. gada 3. jūnija pašvaldību vēlēšanās, kā Alūksnes novada domes deputāte no 

partijas “Vienotība”, tika ievēlēta Maruta KAULIŅA. Atbilstoši likuma „Par interešu 

konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”, turpmāk tekstā – Likums, 4. panta 

pirmās daļas 15. punktam, pašvaldības domes deputāts ir valsts amatpersona. 

1.2.Savā 29.06.2017. iesniegumā ar lūgumu atļaut savienot valsts amatpersonas amatus, 

M.KAULIŅA ir norādījusi, ka ieņem valdes priekšsēdētājas amatu sabiedrībā ar 

ierobežotu atbildību “ALŪKSNES SLIMNĪCA”. Saskaņā ar Latvijas Republikas 

Uzņēmumu datu bāzē “Lursoft” iegūto informāciju, M.KAULIŅA no 05.08.2014. 

ieņem sabiedrības ar ierobežotu atbildību “ALŪKSNES SLIMNĪCA” valdes 

priekšsēdētājas amatu. Saskaņā ar Likuma 4. panta pirmās daļas 19. punktu secināms, 

ka M.KAULIŅA, kā publiskas personas kapitālsabiedrībā valdes locekle, ir valsts 

amatpersona. 

2. Likuma 6. pants trešā daļa nosaka: “Valsts amatpersonai ir atļauts savienot savu valsts 

amatpersonas amatu ar citu amatu tajā publiskas personas institūcijā, kurā tā pilda 

valsts amatpersonas amata pienākumus, ja šī amatu savienošana nerada interešu 

konfliktu un ja šajā likumā vai citā normatīvajā aktā nav paredzēti valsts amatpersonas 

amata savienošanas ierobežojumi”. Turklāt, ja Likumā nav noteikti stingrāki 

ierobežojumi, valsts amatpersonai ir atļauts savienot savu valsts amatpersonas amatu ne 

vairāk kā ar diviem citiem algotiem vai citādi atlīdzinātiem valsts amatpersonas amatiem 

vai amatiem citās publiskas personas institūcijās. Amatu savienošana pieļaujama, ja tā 

nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām 

un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai. 

3. Speciālie amata savienošanas ierobežojumi pašvaldības domes deputātam un publiskas 

personas kapitālsabiedrības – SIA “ALŪKSNES SLIMNĪCA” valdes loceklim kā valsts 



amatpersonai ir noteikti Likuma 7. panta piektās 3.prim. daļas 4.punktā, kur norādīts, ka  

minētā amatpersona var savienot valsts amatpersonas amatu tikai ar citu amatu, publiskas 

personas institūcijā, ja to savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta tās 

kapitālsabiedrības pārvaldes institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu ir 

ievēlējusi amatā. Saskaņā ar Likumu, interešu konflikts ir situācija, kurā amatpersonai, 

pildot valsts amatpersonas amata pienākumus, jāpieņem lēmums vai jāpiedalās lēmuma 

pieņemšanā, vai jāveic citas ar valsts amatpersonas amatu saistītās darbības, kas 

ietekmē vai var ietekmēt šīs valsts amatpersonas, tās radinieku vai darījumu partneru 

personiskās vai mantiskās intereses. 

4. Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas ievaddaļai, dome var izskatīt 

jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā. Līdz ar to secināms, ka 

Alūksnes novada pašvaldības dome ir institūcija, kas ir kompetenta sniegt atļauju 

M.KAULIŅAI savienot valsts amatpersonas amatus. 

5. Ņemot vērā šī lēmuma sagatavošanas laikā konstatētus faktiskos apstākļus un izvērtējot 

Alūksnes novada domes deputāta amata un sabiedrības ar ierobežotu atbildību 

“ALŪKSNES SLIMNĪCA” valdes priekšsēdētājas amatu, kā arī saņemot M.KAULIŅAS 

apliecinājumu par to, ka, veicot valsts amatpersonas amata pienākumus, viņa 

nepiedalīsies lēmumu pieņemšanā, kā arī neveiks citas ar valsts amatpersonas amatu 

saistītas darbības, kas ietekmētu vai varētu ietekmēt viņas, radinieku vai darījuma 

partneru personiskās un mantiskās intereses un, secinot, ka amatu savienošana nav 

pretrunā ar ētikas normām un nekaitēs M.KAULIŅAS tiešo pienākumu Alūksnes novada 

domes deputātes amatā pildīšanai, ievērojot likuma “Par interešu konflikta novēršanu 

valsts amatpersonu darbībā” 2. pantā noteikto mērķi un pamatojoties uz tā 8.1 panta 

ceturto daļu, piektās daļas 1. un 2. punktu un septīto daļu, Administratīvā procesa likuma 

67. pantu, likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu,        

 

atļaut Marutai KAULIŅAI (personas kods xxxxxx-xxxxx) savienot Alūksnes 

novada domes deputātes amatu ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību “ALŪKSNES 

SLIMNĪCA” valdes priekšsēdētājas amatu. 

  

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

8.1 panta sestajai daļai un Administratīvā procesa likuma 68. panta pirmajai daļai, šis lēmums 

izdots ar atcelšanas atrunu. Amatpersonai savas kompetences ietvaros ir pienākums rakstiski 

informēt Alūksnes novada pašvaldību, ja mainījušies tiesiskie vai faktiskie apstākļi, kas ir 

pamatā šī lēmuma izdošanai un varētu nepieļaut turpmāku amatu savienošanu. 

 

Atbilstoši Likuma vispārīgajam regulējumam amatpersona pati ir atbildīga par interešu 

konflikta nepieļaušanu un valsts amatpersonas ētikas normu ievērošanu, tāpēc, neraugoties uz 

kompetentās institūcijas doto atļauju savienot amatus, amatpersonai ir pienākums jebkurā brīdī 

izvērtēt interešu konflikta iespējamību un rīcības atbilstību amatpersonas ētikas normām, ja, 

savienojot Alūksnes novada domes deputāta amata pildīšanu, ar sabiedrības ar ierobežotu 

atbildību “ALŪKSNES SLIMNĪCA” valdes priekšsēdētājas amatu, pastāv iespēja, ka 

amatpersona var nonākt interešu konflikta situācijā. 

 

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

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

mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs         A.DUKULIS 

  



lēmums satur ierobežotas pieejamības 

 informāciju (personas kods) 

 

 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods  90000018622 

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

E-PASTS: dome@aluksne.lv 

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

Alūksnē 

2017. gada 27. jūlijā                                                     sēdes protokols Nr.11, 31.p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES   

LĒMUMS Nr.250 

 

Par atļauju Inārai KAPULINSKAI savienot amatus 

 

1. Izskatījusi Ināras KAPULINSKAS 12.07.2017. iesniegumu (saņemts Alūksnes novada 

pašvaldībā 29.07.2017. un reģistrēts ar Nr. ANP/1-47/17/2919), kurā viņa lūdz atļauju 

savienot valsts amatpersonas – Alūksnes novada pašvaldības Zemes lietu komisijas 

locekles amatu ar Alūksnes novada pašvaldības Grāmatvedības nodokļu administratores 

amatu, Alūksnes novada dome konstatē: 

1.1.Atbilstoši Zemes lietu komisijas nolikuma, kas apstiprināts ar Alūksnes novada 

domes 28.01.2016. lēmumu Nr. 16, 2. nodaļai, Zemes lietu komisijas galvenais 

pienākums ir – zemes īpašuma formēšanas jautājumu izskatīšana un lēmumu 

pieņemšana, un darījumu ar lauksaimniecības zemi tiesiskuma uzraudzība. Ar 

Alūksnes novada domes 28.06.2017. lēmumu Nr.191 „Par Zemes lietu komisijas 

sastāva apstiprināšanu” (sēdes protokols Nr.10, 30.punkts) I.KAPULINSKA ir 

ievēlēta Alūksnes novada pašvaldības Zemes lietu komisijas locekles amatā. 

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

turpmāk tekstā – Likums, 4. panta otrajai daļai Zemes lietu komisijas loceklis ir valsts 

amatpersona. 

1.2.Saskaņā ar 28.12.2001. darba līgumu Nr.70, I.KAPULINSKA strādā par Alūksnes 

novada pašvaldības Grāmatvedības nodokļu administratori. Vērtējot šī amata 

galvenos uzdevums – veikt nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinus, sagatavot un 

izsūtīt nodokļu paziņojumus, izdot administratīvos aktus par īpašuma nodokļa parādu 

piespiedu piedziņu, Likuma izpratnē, secināms, ka I.KAPULINSKA, veicot Alūksnes 

novada pašvaldības Grāmatvedības nodokļu administratores amata pienākumus, ir 

valsts amatpersona. 

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

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

normatīvajā aktā nav paredzēti valsts amatpersonas amata savienošanas ierobežojumi. 

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

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

citādi atlīdzināmiem amatiem citās valsts vai pašvaldību institūcijās. Amatu savienošana 

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

saistošām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai. 



3. Speciālie amata savienošanas ierobežojumi Alūksnes novada pašvaldības Zemes lietu 

komisijas loceklim kā valsts amatpersonai ir noteikti Likuma 7.panta sestās daļas 

3.punktā, kur norādīts, ka  minētā amatpersona var savienot valsts amatpersonas amatu 

tikai ar citu amatu, uzņēmuma līguma vai šā panta vienpadsmitajā daļā neminēta 

pilnvarojuma izpildi, ja to savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta attiecīgās 

valsts vai pašvaldības iestādes vadītāja vai viņa pilnvarotas personas rakstveida atļauja. 

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

amatpersonas amata pienākumus, jāpieņem lēmums vai jāpiedalās lēmuma pieņemšanā, 

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

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

mantiskās intereses. 

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

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

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

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

sestās daļas 3. punktu ir kompetenta sniegt atļauju I.KAPULINSKA savienot valsts 

amatpersonas amatus. 

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

Alūksnes novada pašvaldības Zemes lietu komisijas locekļa amata un Alūksnes novada 

pašvaldības Grāmatvedības nodokļu administratores amata pienākumus, kā arī saņemot 

I.KAPULINSKAS apliecinājumu par to, ka, veicot valsts amatpersonas amata 

pienākumus, viņa nepiedalīsies lēmumu pieņemšanā, kā arī neveiks citas ar valsts 

amatpersonas amatu saistītas darbības, kas ietekmētu vai varētu ietekmēt viņas, radinieku 

vai darījuma partneru personiskās un mantiskās intereses un, ka amatu savienošana nav 

pretrunā ar ētikas normām un nekaitēs viņas tiešo Alūksnes novada pašvaldības Zemes 

lietu komisijas locekļa amata pienākumu pildīšanai, tajā skaitā – ja viņa, no komisijas 

locekļu vidus, tiks ievēlēta par komisijas priekšsēdētāju, ievērojot likuma “Par interešu 

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

uz likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7. panta sestās 

daļas 3. punktu, 8.1 panta piektās daļas 1. un 2. punktu un septīto daļu, Administratīvā 

procesa likuma 67. pantu, likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu,        

 

atļaut Inārai KAPULINSKAI (personas kods xxxxxx-xxxxx) savienot Alūksnes novada 

pašvaldības Zemes lietu komisijas locekļa amatu ar Alūksnes novada pašvaldības 

Grāmatvedības nodokļu administratores amata pienākumiem. 

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

8.1panta sestajai daļai un Administratīvā procesa likuma 68. panta pirmajai daļai, šis lēmums 

izdots ar atcelšanas atrunu. Amatpersonai savas kompetences ietvaros ir pienākums rakstiski 

informēt Alūksnes novada pašvaldību, ja mainījušies tiesiskie vai faktiskie apstākļi, kas ir 

pamatā šī lēmuma izdošanai un varētu nepieļaut turpmāku amatu savienošanu. 

Atbilstoši Likuma vispārīgajam regulējumam amatpersona pati ir atbildīga par interešu 

konflikta nepieļaušanu un valsts amatpersonas ētikas normu ievērošanu, tāpēc, neraugoties uz 

kompetentās institūcijas doto atļauju savienot amatus, amatpersonai ir pienākums jebkurā brīdī 

izvērtēt interešu konflikta iespējamību un rīcības atbilstību amatpersonas ētikas normām, ja, 

savienojot Alūksnes novada pašvaldības Zemes lietu komisijas locekļa amata pildīšanu un 

Alūksnes novada pašvaldības Grāmatvedības nodokļu administratores amata pienākumiem, 

pastāv iespēja, ka amatpersona var nonākt interešu konflikta situācijā. 

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

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

mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

Domes priekšsēdētājs        A.DUKULIS   



lēmums satur ierobežotas pieejamības 

 informāciju (personas kods) 

 

 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods  90000018622 
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Alūksnē 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES   

LĒMUMS Nr.251 

 

Par atļauju Sanitai EGLĪTEI savienot amatu 

 

1. Izskatījusi Sanitas EGLĪTES 12.07.2017. iesniegumu (saņemts Alūksnes novada 

pašvaldībā 12.07.2017. un reģistrēts ar Nr. ANP/1-47/17/2925), ar lūgumu atļaut savienot 

valsts amatpersonas amatu Alūksnes novada pašvaldības Iepirkumu komisijā ar Alūksnes 

novada pašvaldības Kultūras un sporta nodaļas vadītājas darbu, Alūksnes novada dome 

konstatē: 

1.1.Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 24. panta nosacījumiem Alūksnes novada 

pašvaldība, kā pasūtītājs, veido iepirkumu komisiju. Ar Alūksnes novada domes 

28.06.2017. lēmumu Nr.205 „Par Iepirkumu komisijas sastāva apstiprināšanu” (sēdes 

protokols Nr.10, 44.punkts) S.EGLĪTE ir iecelta Alūksnes novada pašvaldības 

Iepirkuma komisijas locekles amatā. Atbilstoši likuma „Par interešu konflikta 

novēršanu valsts amatpersonu darbībā”, turpmāk tekstā – Likums, 4. panta pirmās 

daļas 24. punktam publiskā iepirkuma komisijas loceklis ir valsts amatpersona. 

1.2.Saskaņā ar 28.12.2009. darba līgumu Nr. 22 S.EGLĪTE strādā par Alūksnes novada 

pašvaldības Kultūras un sporta nodaļas vadītāju. Vērtējot šī amata galvenos 

uzdevumus – plānot, organizēt un vadīt Alūksnes novada pašvaldības Kultūras un 

sporta nodaļas darbu, kā arī nodaļas vadītājas kompetenci nodrošināt šīs nodaļas 

darbu, Likuma izpratnē secināms, ka S.EGLĪTE, pildot pašvaldības Kultūras un 

sporta nodaļas vadītājas darba pienākumus, nav valsts amatpersona. 

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

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

normatīvajā aktā, nav paredzēti valsts amatpersonas amata savienošanas ierobežojumi. 

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

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

citādi atlīdzinātiem valsts amatpersonas amatiem vai amatiem citās publiskas personas 

institūcijās. Amatu savienošana pieļaujama, ja tā nerada interešu konfliktu, nav pretrunā 

ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo 

pienākumu pildīšanai. 

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

amatpersonas amata pienākumus, jāpieņem lēmums vai jāpiedalās lēmuma pieņemšanā, 

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



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

mantiskās intereses. 

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

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

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

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

sestās daļas 3. punktu ir kompetenta sniegt atļauju S.EGLĪTEI savienot valsts 

amatpersonas amatu. 

5. Ņemot vērā šī lēmuma sagatavošanas laikā konstatētus faktiskos apstākļus un izvērtējot 

Alūksnes novada pašvaldības Iepirkuma komisijas locekļa amata, Alūksnes novada 

pašvaldības Kultūras un sporta nodaļas vadītājas darba pienākumus, kā arī saņemot 

S.EGLĪTES apliecinājumu par to, ka, veicot valsts amatpersonas amata pienākumus, viņa 

nepiedalīsies lēmumu pieņemšanā, kā arī neveiks citas ar valsts amatpersonas amatu 

saistītas darbības, kas ietekmētu vai varētu ietekmēt viņas, radinieku vai darījuma 

partneru personiskās un mantiskās intereses un, secinot, ka amatu savienošana nav 

pretrunā ar ētikas normām un nekaitēs S.EGLĪTES tiešo pienākumu Alūksnes novada 

pašvaldības Iepirkuma komisijas locekļa amatā pildīšanai, ievērojot likuma „Par interešu 

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

uz tā 8.1 panta ceturto daļu, piektās daļas 1. un 2. punktu un septīto daļu, Administratīvā 

procesa likuma 67. pantu, likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, 

 

atļaut Sanitai EGLĪTEI (personas kods xxxxxx-xxxxx) savienot Alūksnes novada 

pašvaldības Iepirkuma komisijas locekļa amatu ar Alūksnes novada pašvaldības Kultūras 

un sporta nodaļas vadītājas darbu. 

  

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

8.1 panta sestajai daļai un Administratīvā procesa likuma 68. panta pirmajai daļai, šis lēmums 

izdots ar atcelšanas atrunu. Amatpersonai savas kompetences ietvaros ir pienākums rakstiski 

informēt Alūksnes novada pašvaldību, ja mainījušies tiesiskie vai faktiskie apstākļi, kas ir 

pamatā šī lēmuma izdošanai un varētu nepieļaut turpmāku amatu savienošanu. 

 

Atbilstoši Likuma vispārīgajam regulējumam amatpersona pati ir atbildīga par interešu 

konflikta nepieļaušanu un valsts amatpersonas ētikas normu ievērošanu, tāpēc, neraugoties uz 

kompetentās institūcijas doto atļauju savienot amatus, amatpersonai ir pienākums jebkurā brīdī 

izvērtēt interešu konflikta iespējamību un rīcības atbilstību amatpersonas ētikas normām, ja, 

savienojot Alūksnes novada pašvaldības Iepirkuma komisijas locekļa amata pildīšanu ar 

Alūksnes novada pašvaldības Kultūras un sporta nodaļas vadītājas darbu, pastāv iespēja, ka 

amatpersona var nonākt interešu konflikta situācijā. 

 

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

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

mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

 

Domes priekšsēdētājs         A.DUKULIS   
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ALŪKSNES NOVADA DOMES   

LĒMUMS Nr.252 

 

Par atļauju Valentīnai FEDOTOVAI savienot amatu 

 

1. Izskatījusi Valentīnas FEDOTOVAS 12.07.2017. iesniegumu (saņemts Alūksnes novada 

pašvaldībā 12.07.2017. un reģistrēts ar Nr. ANP/1-47/17/2911), ar lūgumu atļaut savienot 

valsts amatpersonas amatu Alūksnes novada pašvaldības Iepirkumu komisijā ar Alūksnes 

novada pašvaldības administrācijas Grāmatvedības vadītājas – galvenās grāmatvedes 

darbu un saimniecisko darbību grāmatvedības pakalpojumu sniegšanā, Alūksnes novada 

dome konstatē: 

1.1.Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 24. panta nosacījumiem Alūksnes novada 

pašvaldība, kā pasūtītājs, veido iepirkumu komisiju. Ar Alūksnes novada domes 

28.06.2017. lēmumu Nr.205 „Par Iepirkumu komisijas sastāva apstiprināšanu” (sēdes 

protokols Nr.10, 44.punkts) V.FEDOTOVA ir iecelta Alūksnes novada pašvaldības 

Iepirkuma komisijas locekles amatā. Atbilstoši likuma „Par interešu konflikta 

novēršanu valsts amatpersonu darbībā”, turpmāk tekstā – Likums, 4. panta pirmās 

daļas 24. punktam publiskā iepirkuma komisijas loceklis ir valsts amatpersona. 

1.2.Saskaņā ar 28.12.2009. darba līgumu Nr. 22 V.FEDOTOVA strādā par Alūksnes 

novada pašvaldības administrācijas Grāmatvedības vadītāju – galveno grāmatvedi. 

Vērtējot šī amata galvenos uzdevumus – plānot, organizēt un vadīt Alūksnes novada 

pašvaldības administrācijas Grāmatvedību un, nodaļas vadītāja kompetenci 

nodrošināt šīs nodaļas darbu, Likuma izpratnē secināms, ka V.FEDOTOVA, pildot 

Alūksnes novada pašvaldības Grāmatvedības vadītājas – galvenās grāmatvedes darba 

pienākumus, nav valsts amatpersona. 

1.3.Iesniegumā V.FEDOTOVA ir norādījusi, ka viņa veic saimniecisko darbību 

grāmatvedības pakalpojumu sniegšanā un ir reģistrēta Valsts ieņēmumu dienesta 

Nodokļu maksātāju reģistrā (kods 17018312653). 

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

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

normatīvajā aktā, nav paredzēti valsts amatpersonas amata savienošanas ierobežojumi. 

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

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

citādi atlīdzinātiem valsts amatpersonas amatiem vai amatiem citās publiskas personas 

institūcijās. Amatu savienošana pieļaujama, ja tā nerada interešu konfliktu, nav pretrunā 

ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo 

pienākumu pildīšanai. 



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

amatpersonas amata pienākumus, jāpieņem lēmums vai jāpiedalās lēmuma pieņemšanā, 

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

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

mantiskās intereses. 

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

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

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

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

sestās daļas 3. punktu ir kompetenta sniegt atļauju V.FEDOTOVAI savienot valsts 

amatpersonas amatu. 

5. Ņemot vērā šī lēmuma sagatavošanas laikā konstatētus faktiskos apstākļus un izvērtējot 

Alūksnes novada pašvaldības Iepirkuma komisijas locekļa amata, Grāmatvedības 

vadītājas – galvenās grāmatvedes amata darba pienākumus un saimnieciskas darbības 

grāmatvedības pakalpojumu sniegšanā laikā veikto darbu, kā arī saņemot 

V.FEDOTOVAS apliecinājumu par to, ka, veicot valsts amatpersonas amata pienākumus, 

viņa nepiedalīsies lēmumu pieņemšanā, kā arī neveiks citas ar valsts amatpersonas amatu 

saistītas darbības, kas ietekmētu vai varētu ietekmēt viņas, radinieku vai darījuma 

partneru personiskās un mantiskās intereses un, secinot, ka amatu savienošana nav 

pretrunā ar ētikas normām un nekaitēs V.FEDOTOVAS tiešo pienākumu Alūksnes 

novada pašvaldības Iepirkuma komisijas locekļa amatā pildīšanai, ievērojot likuma „Par 

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

pamatojoties uz tā 8.1 panta ceturto daļu, piektās daļas 1. un 2. punktu un septīto daļu, 

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

daļas 27. punktu,        

 

atļaut Valentīnai FEDOTOVAI (personas kods xxxxxx-xxxxx) savienot Alūksnes 

novada pašvaldības Iepirkuma komisijas locekļa amatu ar Alūksnes novada pašvaldības 

administrācijas Grāmatvedības vadītājas – galvenās grāmatvedes darbu un saimniecisko 

darbību grāmatvedības pakalpojumu sniegšanā. 

  

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

8.1 panta sestajai daļai un Administratīvā procesa likuma 68. panta pirmajai daļai, šis lēmums 

izdots ar atcelšanas atrunu. Amatpersonai savas kompetences ietvaros ir pienākums rakstiski 

informēt Alūksnes novada pašvaldību, ja mainījušies tiesiskie vai faktiskie apstākļi, kas ir 

pamatā šī lēmuma izdošanai un varētu nepieļaut turpmāku amatu savienošanu. 

 

Atbilstoši Likuma vispārīgajam regulējumam amatpersona pati ir atbildīga par interešu 

konflikta nepieļaušanu un valsts amatpersonas ētikas normu ievērošanu, tāpēc, neraugoties uz 

kompetentās institūcijas doto atļauju savienot amatus, amatpersonai ir pienākums jebkurā brīdī 

izvērtēt interešu konflikta iespējamību un rīcības atbilstību amatpersonas ētikas normām, ja, 

savienojot Alūksnes novada pašvaldības Iepirkuma komisijas locekļa amata pildīšanu, ar 

Alūksnes novada pašvaldības administrācijas Grāmatvedības vadītājas – galvenās grāmatvedes 

amatu un saimniecisko darbību grāmatvedības pakalpojumu sniegšanā, pastāv iespēja, ka 

amatpersona var nonākt interešu konflikta situācijā. 

 

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

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

mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs         A.DUKULIS 



lēmums satur ierobežotas pieejamības 

 informāciju (personas kods) 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES   

LĒMUMS Nr.253 

 

Par atļauju Agnesei FORSTEREI savienot amatus 

 

1. Izskatījusi Agneses FORSTERES 29.06.2017. iesniegumu (saņemts Alūksnes novada 

pašvaldībā 29.06.2017. un reģistrēts ar Nr. ANP/1-47/17/2723), kurā viņa lūdz atļauju 

savienot valsts amatpersonas – Alūksnes novada pašvaldības Zemes lietu komisijas 

locekles amatu ar Alūksnes novada pašvaldības Īpašumu nodaļas kartogrāfa amatu, 

Alūksnes novada dome konstatē: 

1.1.Atbilstoši Zemes lietu komisijas nolikuma, kas apstiprināts ar Alūksnes novada 

domes 28.01.2016. lēmumu Nr. 16, 2. nodaļai, Zemes lietu komisijas galvenais 

pienākums ir – zemes īpašuma formēšanas jautājumu izskatīšana un lēmumu 

pieņemšana, un darījumu ar lauksaimniecības zemi tiesiskuma uzraudzība. Ar 

Alūksnes novada domes 28.06.2017. lēmumu Nr. 191 “Par Zemes lietu komisijas 

sastāva apstiprināšanu” (sēdes protokols Nr. 10, 30. punkts) A.FORSTERE ir ievēlēta 

Alūksnes novada pašvaldības Zemes lietu komisijas locekles amatā. Atbilstoši likuma 

“Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”, turpmāk tekstā – 

Likums, 4. panta otrajai daļai Zemes lietu komisijas loceklis ir valsts amatpersona.  

1.2.Saskaņā ar 04.01.2016. darba līgumu Nr. 1, A.FORSTERE strādā par Alūksnes 

novada pašvaldības Īpašumu nodaļas kartogrāfu. Vērtējot šī amata galvenos 

uzdevumus – veikt topogrāfiskā, kadastrālā un izpilduzmērījumu kartogrāfiskā 

materiāla uzkrāšanu, uzturēšanu, aktualizēšanu, sastādīšanu, precizēšanu un 

saglabāšanu, Likuma izpratnē, secināms, ka A.FORSTERE, veicot Alūksnes novada 

pašvaldības Īpašumu nodaļas kartogrāfa amata pienākumus, nav valsts amatpersona. 

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

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

normatīvajā aktā nav paredzēti valsts amatpersonas amata savienošanas ierobežojumi. 

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

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

citādi atlīdzināmiem amatiem citās valsts vai pašvaldību institūcijās. Amatu savienošana 

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

saistošām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai. 

3. Speciālie amata savienošanas ierobežojumi Alūksnes novada pašvaldības Zemes lietu 

komisijas loceklim kā valsts amatpersonai ir noteikti Likuma 7. panta sestās daļas 



3. punktā, kur norādīts, ka minētā amatpersona var savienot valsts amatpersonas amatu 

tikai ar citu amatu, uzņēmuma līguma vai šā panta vienpadsmitajā daļā neminēta 

pilnvarojuma izpildi, ja to savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta attiecīgās 

valsts vai pašvaldības iestādes vadītāja vai viņa pilnvarotas personas rakstveida atļauja. 

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

amatpersonas amata pienākumus, jāpieņem lēmums vai jāpiedalās lēmuma pieņemšanā, 

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

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

mantiskās intereses. 

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

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

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

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

sestās daļas 3. punktu ir kompetenta sniegt atļauju A.FORSTERE savienot valsts 

amatpersonas amatu. 

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

Alūksnes novada pašvaldības Zemes lietu komisijas locekļa amata un Alūksnes novada 

pašvaldības Īpašumu nodaļas kartogrāfa darba pienākumus, kā arī saņemot 

A.FORSTERES apliecinājumu par to, ka, veicot valsts amatpersonas amata pienākumus, 

viņa nepiedalīsies lēmumu pieņemšanā, kā arī neveiks citas ar valsts amatpersonas amatu 

saistītas darbības, kas ietekmētu vai varētu ietekmēt viņas, radinieku vai darījuma 

partneru personiskās un mantiskās intereses un, ka amatu savienošana nav pretrunā ar 

ētikas normām un nekaitēs viņas tiešo Alūksnes novada pašvaldības Zemes lietu 

komisijas locekļa amata pienākumu pildīšanai, tajā skaitā – ja viņa, no komisijas locekļu 

vidus, tiks ievēlēta par komisijas priekšsēdētāju, ievērojot likuma “Par interešu konflikta 

novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 2. pantā noteikto mērķi un pamatojoties uz 

likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7. panta sestās 

daļas 3. punktu, 8.1 panta piektās daļas 1. un 2. punktu un septīto daļu, Administratīvā 

procesa likuma 67. pantu, likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, 

 

atļaut Agnesei FORSTEREI (personas kods xxxxxx-xxxxx) savienot Alūksnes novada 

pašvaldības Zemes lietu komisijas locekļa amatu ar Alūksnes novada pašvaldības Īpašumu 

nodaļas kartogrāfa darbu. 

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

8.1 panta sestajai daļai un Administratīvā procesa likuma 68. panta pirmajai daļai, šis lēmums 

izdots ar atcelšanas atrunu. Amatpersonai savas kompetences ietvaros ir pienākums rakstiski 

informēt Alūksnes novada pašvaldību, ja mainījušies tiesiskie vai faktiskie apstākļi, kas ir 

pamatā šī lēmuma izdošanai un varētu nepieļaut turpmāku amatu savienošanu. 

Atbilstoši Likuma vispārīgajam regulējumam amatpersona pati ir atbildīga par interešu 

konflikta nepieļaušanu un valsts amatpersonas ētikas normu ievērošanu, tāpēc, neraugoties uz 

kompetentās institūcijas doto atļauju savienot amatus, amatpersonai ir pienākums jebkurā brīdī 

izvērtēt interešu konflikta iespējamību un rīcības atbilstību amatpersonas ētikas normām, ja, 

savienojot Alūksnes novada pašvaldības Zemes lietu komisijas locekļa amata pildīšanu un 

Alūksnes novada pašvaldības Īpašumu nodaļas kartogrāfa darbu, pastāv iespēja, ka 

amatpersona var nonākt interešu konflikta situācijā. 

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

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

mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

 

Domes priekšsēdētājs         A.DUKULIS   
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ALŪKSNES NOVADA DOMES   

LĒMUMS Nr.254 

 

Par projektu “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alūksnē, III kārta” 

 

 Izskatot SIA “RŪPE” 17.07.2017. iesniegumu Nr. 5/3.2/3, reģistrēts Alūksnes novada 

pašvaldībā 17.07.2017. ar Nr. ANP/1-42/17/2982, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 

14. panta pirmās daļas 1. punktu, 15. panta pirmās daļas 1. punktu, Ministru kabineta 

21.06.2016. noteikumu Nr. 403 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 

5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas 

pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas” īstenošanas noteikumi” pielikumu un 

Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. aktualizētā Rīcības plāna 7.3. punktu un 

Investīciju plāna 2015.-2017. gadam 86. punktu,  

1. Atbalstīt SIA “RŪPE” (reģ. Nr. 53203000201) projekta īstenošanu “Ūdenssaimniecības 

pakalpojumu attīstība Alūksnē, III kārta” (turpmāk tekstā – projekts) Eiropas 

Savienības fondu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.3.1. specifiskā 

atbalsta mērķa “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu 

kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas” ietvaros.  

2. Apstiprināt projekta kopējās indikatīvās izmaksas 1 265 267,81 EUR (viens miljons divi 

simti sešdesmit pieci tūkstoši divi simti sešdesmit septiņi euro un 81 cents) apmērā, tajā 

skaitā: 

2.1. attiecināmās izmaksas 586 625,36 EUR jaunu kanalizācijas tīklu izbūvei (pieci 

simti astoņdesmit seši tūkstoši seši simti divdesmit pieci euro un 36 centi) 

apmērā, t.sk. Kohēzijas fonda finansējums 413 656,00 (četri simti trīspadsmit 

tūkstoši seši simti piecdesmit seši euro) jeb 70,51 % no projekta attiecināmajām 

izmaksām; 

2.2. neattiecināmās izmaksas 678 642,45 EUR (seši simti septiņdesmit astoņi tūkstoši 

seši simti četrdesmit divi euro un 45 centi) apmērā, t.sk. indikatīvi 

523817,91 EUR (pieci simti divdesmit trīs tūkstoši astoņi simti septiņpadsmit 

euro un 91 cents) neattiecināmo izmaksu segšanai jaunu ūdensapgādes tīklu 

izbūvei. 

3. Noteikt, ka pievienotās vērtības nodokļa izmaksas finansējamas no SIA “RŪPE” 

līdzekļiem, izmantojot Pievienotās vērtības nodokļa likuma normu par priekšnodokļa 

atskaitīšanu.  

4. Nodrošināt Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējumu Valsts Kases aizdevuma veidā 

attiecināmo un neattiecināmo izmaksu finansēšanai, izņemot pievienotās vērtības 

nodokli, 632 019,87 EUR (seši simti trīsdesmit divi tūkstoši deviņpadsmit euro un 87 

centi) apmērā, tajā skaitā attiecināmo izmaksu finansēšanai 172 969,36 EUR (viens simts 



septiņdesmit divi tūkstoši deviņi simti sešdesmit deviņi euro un 36 centi) apmērā un 

neattiecināmo izmaksu finansēšanai 459 050,51 EUR (četri simti piecdesmit deviņi 

tūkstoši piecdesmit euro un 51 cents) apmērā, ieguldot to SIA “RŪPE” pamatkapitālā. 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES   

LĒMUMS Nr.255 

 

Par projektu ”Pašvaldības autoceļu “Tomsona pagrieziens-Sebežnieki”, 

“Brenci-Sakvārne” un “P41-Cūku komplekss” pārbūve Malienas pagastā, 

Alūksnes novadā” 

 

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

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

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

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

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

Investīciju plāna 2015.-2017. gadam  16.1. punktu, Alūksnes novada domes 2015. gada 

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

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

2015. gada 27. novembra lēmumu Nr. 375 “Par finansējumu un laika periodu projektu 

realizācijai”, 

1. Iesniegt projekta ”Pašvaldības autoceļu “Tomsona pagrieziens-Sebežnieki”, “Brenci–

Sakvārne” un “P41-Cūku komplekss” pārbūve Malienas pagastā, Alūksnes novadā” 
(turpmāk tekstā – projekts) iesniegumu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 

(ELFLA) Lauku attīstības programmas pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu 

atjaunošana lauku apvidos” atklātajam projektu iesniegumu konkursam. 

2. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas 193527,01 EUR (viens simts deviņdesmit trīs 

tūkstoši pieci simti divdesmit septiņi euro un 01 cents) apmērā, tajā skaitā projekta: 

2.1. attiecināmās izmaksas 114901,12 EUR (viens simts četrpadsmit tūkstoši deviņi 

simti viens euro un 12 centi), ko sastāda ELFLA finansējums 90% apmērā jeb 

103411,00 EUR (viens simts trīs tūkstoši četri simti vienpadsmit euro un 00 centi) 

un Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējums 10% apmērā jeb 11490,12 EUR 

(vienpadsmit tūkstoši četri simti deviņdesmit euro un 12 centi), 

2.2. neattiecināmās izmaksas 78625,89 EUR (septiņdesmit astoņi tūkstoši seši simti 

divdesmit pieci euro un 89 centi). 

3. Projekta atbalsta gadījumā, nodrošināt: 

3.1. Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējumu 77072,20 EUR (septiņdesmit septiņi 

tūkstoši septiņdesmit divi euro un 20 centi), ko sastāda projekta attiecināmās 

izmaksas 11490,12 EUR (vienpadsmit tūkstoši četri simti deviņdesmit euro un 12 



centi) un projekta neattiecināmās izmaksas 65582,08 EUR (sešdesmit pieci tūkstoši 

pieci simti astoņdesmit divi euro un 08 centi), 

3.2. Malienas pagasta pārvaldes apstiprinātā budžeta ietvaros finansējumu 13043,81 EUR 

(trīspadsmit tūkstoši četrdesmit trīs euro un 81 cents), ko sastāda projekta 

neattiecināmās izmaksas 13043,81 EUR (trīspadsmit tūkstoši četrdesmit trīs euro 

un 81 cents). 

4. Noteikt par projekta atbildīgo personu Jaunalūksnes un Malienas pagastu pārvalžu 

vadītāju Intu CINGLERI. 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES   

LĒMUMS Nr.256 

 

Par projektu “Alūksnes novada pašvaldības autoceļa “Mālupe-Purmala” pārbūve” 

 

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

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

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

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

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

Investīciju plāna 2015.-2017. gadam 13.1 punktu, Alūksnes novada domes 2015. gada 26. marta 

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

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

2015. gada 27. novembra lēmumu Nr. 375 “Par finansējumu un laika periodu projektu 

realizācijai”,  

1. Iesniegt projekta “Alūksnes novada pašvaldības autoceļa “Mālupe -Purmala” pārbūve” 

(turpmāk tekstā – projekts) iesniegumu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 

(ELFLA) Lauku attīstības programmas pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu 

atjaunošana lauku apvidos” atklātajam projektu iesniegumu konkursam.  

2. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas 209 925,36 EUR (divi simti deviņi tūkstoši deviņi 

simti divdesmit pieci euro un 36 centi) apmērā, tajā skaitā projekta:  

2.1. attiecināmās izmaksas 125 913,33 EUR (viens simts divdesmit pieci tūkstoši deviņi 

simti trīspadsmit euro un 33 centi), ko sastāda ELFLA finansējums 90% apmērā jeb 

113 322,00 EUR (viens simts trīspadsmit tūkstoši trīs simti divdesmit divi euro) un 

Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējums 10% apmērā jeb 12 591,33 EUR 

(divpadsmit tūkstoši pieci simti deviņdesmit viens euro un 33 centi),  

2.2. neattiecināmās izmaksas 84 012,03 EUR (astoņdesmit četri tūkstoši divpadsmit 

euro un 03 centi).  

3. Projekta atbalsta gadījumā, nodrošināt:  

3.1. Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējumu 82 130,40 EUR (astoņdesmit divi 

tūkstoši viens simts trīsdesmit euro un 40 centi), ko sastāda projekta attiecināmās 

izmaksas 12 591,33 EUR (divpadsmit tūkstoši pieci simti deviņdesmit viens euro 

un 33 centi) un projekta neattiecināmās izmaksas 69 539,07 EUR (sešdesmit deviņi 

tūkstoši pieci simti trīsdesmit deviņi euro un 07 centi),  



3.2. Mālupes pagasta pārvaldes budžeta ietvaros finansējumu 14 472,96 EUR 

(četrpadsmit tūkstoši četri simti septiņdesmit divi euro un 96 centi), ko sastāda 

projektēšanas un autoruzraudzības izmaksas 4 818,70 EUR (četri tūkstoši astoņi 

simti astoņpadsmit euro un 70 centi) un projekta neattiecināmās izmaksas 

9 654,26 EUR (deviņi tūkstoši seši simti piecdesmit četri euro un 26 centi). 

4. Noteikt par projekta atbildīgo personu Mālupes un Liepnas pagastu pārvalžu vadītāju 

Ivetu PRIEDI.  
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ALŪKSNES NOVADA DOMES   

LĒMUMS Nr.257 

 

Par grozījumiem Alūksnes novada domes 26.09.2013. lēmumā Nr. 423  

“Par Alūksnes novada pašvaldības sporta zālēs, laukumos un citās sporta būvēs 

sniegtajiem maksas pakalpojumiem”  

 

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

a) apakšpunktu,   

 

1. Veikt grozījumus Alūksnes novada domes 26.09.2013. lēmumā Nr. 423 “Par Alūksnes 

novada pašvaldības sporta zālēs, laukumos un citās sporta būvēs sniegtajiem maksas 

pakalpojumiem” un svītrot no šī lēmuma pielikuma “Alūksnes novada pašvaldības sporta 

zālēs, laukumos un citās sporta būvēs sniegto maksas pakalpojumu cenrādis” 

1.8 apakšpunktu. 

2. Lēmums stājas spēkā 2017. gada 1. augustā. 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES   

LĒMUMS Nr.258 

 

Par Bejas novadpētniecības centra maksas pakalpojumu apstiprināšanu 

 

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

g) apakšpunktu, Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52. panta pirmās daļas 17. punkta 

d) apakšpunktu, 

  

1. Apstiprināt Bejas novadpētniecības centra maksas pakalpojumu cenrādi, saskaņā ar 

pielikumu. 

2. Lēmums stājas spēkā 2017. gada 1. augustā. 

3. Ar šī lēmuma spēkā stāšanās dienu atzīt par spēku zaudējušu Alūksnes novada domes 

2014. gada 25. septembra lēmumu Nr. 363 “Par Bejas novadpētniecības centra maksas 

pakalpojumu apstiprināšanu”, sēdes protokols Nr. 17, 34. p. 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES   

LĒMUMS Nr.259 

 

Par veselības aprūpes pakalpojumu maksas noteikšanu 

 

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

g) apakšpunktu, Pievienotā vērtības nodokļa likuma 52. panta pirmās daļas 3. punkta 

a) apakšpunktu, Ministru kabineta 03.01.2013. noteikumu Nr. 17 “Pievienotās vērtības nodokļa 

likuma normu piemērošanas kārtība un atsevišķas prasības pievienotā vērtības nodokļa 

maksāšanai un administrēšanai” 22. punktu un 1. pielikumu, 

1. Apstiprināt Alūksnes novada pašvaldības iestādes Bejas feldšeru vecmāšu punktā sniegto 

veselības aprūpes pakalpojumu cenrādi saskaņā ar pielikumu. 

2. Maksu par attiecīgo veselības aprūpes pakalpojumu nepiemērot Ministru kabineta 

17.12.2013. noteikumu Nr. 1529 “Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas 

kārtība” 23. punktā noteiktajām personu kategorijām.  

3. Noteikt, ka par šī lēmuma 1. punktā noteikto maksas pakalpojumu iekasēšanu ir atbildīgs 

Alūksnes novada pašvaldības Jaunalūksnes pagasta pārvaldes Bejas feldšeru vecmāšu 

punkta darbinieks. 

4. Lēmuma izpildi uzdot kontrolēt Jaunalūksnes pagasta pārvaldei. 

5. Lēmums stājas spēkā 2017. gada 1. augustā. 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES   

LĒMUMS Nr.260 

 

Par dalības maksas apstiprināšanu  

 

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

“g” apakšpunktu, Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52. panta pirmās daļas 12. punktu, 

03.01.2013. Ministru kabineta noteikumu Nr. 17 “Pievienotās vērtība nodokļa likuma normu 

piemērošanas kārtība un atsevišķas prasības pievienotās vērtības nodokļu maksāšanai un 

administrēšanai” 29.2. punktu, 

1. Apstiprināt dalības maksu 4,00 EUR (četri euro) vienam dalībniekam Bejas pamatskolas 

organizētajā pasākumā “Bejas pamatskolas 150 gadu jubilejas svinības, absolventu 

salidojums”, kas notiks 2017. gada 26. augustā. Dalības maksai netiek piemērots 

pievienotās vērtības nodoklis. 

2. Bejas pamatskolas direktoram noteikt maksas iekasēšanas kārtību. 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES   

LĒMUMS Nr.261 

 

Par aizņēmumu projekta “Energoefektivitātes uzlabošana P/A “Spodra” administratīvajā 

ēkā un ēkas pārbūve” īstenošanai 

 

Ņemot vērā Centrālās finanšu un līgumu aģentūras 05.07.2017. vēstuli Nr. 39-2-60/6026 

“Par projekta iesnieguma Nr. 4.2.2.0/17/I/012 nosacījumu izpildi”, kas reģistrēts Alūksnes 

novada pašvaldībā 05.07.2017. ar Nr. ANP/1-35/17/2836, Alūksnes novada domes 22.12.2016. 

lēmumu Nr. 438 “Par projektu “Energoefektivitātes uzlabošana pašvaldības aģentūras “Spodra” 

administratīvajā ēkā un ēkas pārbūve” (sēdes protokols Nr. 20, 21. punkts) un nepieciešamību 

nodrošināt projekta līdzfinansēšanu un priekšfinansēšanu,  

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

“Par valsts budžetu 2017. gadam” 14. panta pirmo daļu, likuma “Par pašvaldību budžetiem” 

24. pantu, Ministru kabineta 25.03.2008. noteikumu Nr. 196 “Noteikumi par pašvaldību 

aizņēmumiem un galvojumiem” 2. un 6. 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 ERAF projekta “Energoefektivitātes uzlabošana pašvaldības 

aģentūras “Spodra” administratīvajā ēkā un ēkas pārbūve” īstenošanai līdz 297 010 EUR 

(divi simti deviņdesmit septiņi tūkstoši desmit euro) apmērā, tajā skaitā 2017. gadā līdz 

110 249 EUR (viens simts desmit tūkstoši divi simti četrdesmit deviņi euro) un 

2018. gadā līdz 186 761 EUR (viens simts astoņdesmit seši tūkstoši septiņi simti 

sešdesmit viens euro), ar aizņēmuma pamatsummas atmaksas termiņu no 2019. gada 

marta līdz 2028. 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 3 lapām. 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES   

LĒMUMS Nr.262 

 

Par aizņēmumu multifunkcionālas komunālās mašīnas iegādei 

 

Izskatot Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “SPODRA” 20.02.2017. iesniegumu 

Nr. SPO/1-5/17/21 “Par ielu, gājēju ietvju un stāvlaukumu uzturēšanu”, kas reģistrēts Alūksnes 

novada pašvaldībā 20.02.2017. ar Nr. ANP/1-42/17/640, un 05.07.2017. iesniegumu Nr. SPO/1-

5/17/85 “Par iepirkuma rezultātiem”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 05.07.20107. ar 

Nr. ANP/1-42/17/2817, 

ņemot vērā Alūksnes novada pašvaldības 23.05.2013. saistošo noteikumu Nr. 14/2013 

“Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “SPODRA” nolikums” 8. un 10.1. punktu, Alūksnes 

novada pašvaldības aģentūras “SPODRA” vidēja termiņa attīstības stratēģijas 2015.-

2017. gadam, kas apstiprināta ar Alūksnes novada domes 09.02.2015. lēmumu Nr. 41, 

4.3.1. punktu, Alūksnes novada domes 23.05.2017. lēmumu Nr. 96 “Par multifunkcionālas 

komunālās tehnikas iegādi” (sēdes protokols Nr. 4, 45. punkts), Alūksnes novada domes 

Tautsaimniecības komitejas 17.07.2017. lēmumu (sēdes protokols Nr. 6, 17. punkts) un Finanšu 

komitejas 20.07.2017. lēmumu (sēdes protokols Nr. 8, 15. punkts), 

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu, 15. panta 

pirmās daļas 2. punktu un likuma “Par valsts budžetu 2017. gadam” 14. panta otrās daļas 

1. punktu, likuma “Par pašvaldību budžetiem” 24. pantu, Ministru kabineta 25.03.2008. 

noteikumu Nr. 196 “Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 2. un 6. 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 multifunkcionālas komunālās mašīnas iegādei 256 764,80 EUR 

(divi simti piecdesmit seši tūkstoši septiņi simti sešdesmit četri euro un 80 centi) apmērā 

ar aizņēmuma pamatsummas atmaksas termiņu no 2018. gada marta līdz 2024. 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 2 lapām. 

 

 

Domes priekšsēdētājs         A.DUKULIS 

  

http://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2017/02.08/aiznemumu%20aprekins_2017_gads_Spodra_masina.xls
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ALŪKSNES NOVADA DOMES   

LĒMUMS Nr.263 

 

Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem  

skolēnu pārvadājumu autobusa remontam 

  

Izskatot Ilzenes pagasta pārvaldes 07.07.2017. iesniegumu Nr. IPP/1-1517/52 “Par 

finanšu līdzekļu piešķiršanu autobusa remontam”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 

10.07.2017. ar Nr. ANP/1-33/17/2878,  

ņemot vērā Alūksnes novada pašvaldības pienākumu nodrošināt drošu skolēnu 

pārvadājumu pakalpojumu un Alūksnes novada domes Finanšu komitejas 20.07.2017. lēmumu 

(sēdes protokols Nr. 8, 16. punkts), 

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu, 15. panta 

pirmās daļas 4. punktu, 21. panta pirmās daļas 2. punktu, likuma “Par pašvaldību budžetiem” 

16. panta otro daļu un 30. pantu,  

1. Izdalīt no Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem neparedzētiem 

gadījumiem finansējumu 2879,00 EUR (divi tūkstoši astoņi simti septiņdesmit deviņi 

euro un 00 centi) apmērā skolēnu pārvadājumu autobusa “Mercedes Benz Sprinter” ar 

valsts reģistrācijas numuru HN 5997 remontam. 

2. Minētos izdevumus attiecināt uz 096103 valdības funkciju kodu – Ilzenes pagasta 

skolēnu pārvadājumi. 

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu. 

 

 

  

Domes priekšsēdētājs         A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES   

LĒMUMS Nr.264 

 

Par līdzekļu izdalīšanu Malienas pagasta pārvaldei no Alūksnes novada pašvaldības 

Ceļu un ielu uzkrājuma fonda 

 

Izskatot Malienas pagasta pārvaldes 21.06.2017. iesniegumu Nr. MPP/1-5/17/68 “Par 

finansējuma piešķiršanu autoceļa seguma atjaunošanai”, kas saņemts un reģistrēts Alūksnes 

novada pašvaldībā 22.06.2017. ar Nr. ANP/1-33/17/2637,  

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. punktu, 21. panta 

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

pašvaldības 2015. gada 29. janvāra noteikumu Nr. 1/2015 “Alūksnes novada pašvaldības Ceļu un 

ielu fonda pārvaldīšanas kārtība” (apstiprināta ar 29.01.2015. Alūksnes novada domes lēmumu 

Nr. 12, protokols Nr. 2, 9. punkts) 8. punktu, Alūksnes novada attīstības programmas 2011.- 

2017. Rīcības plāna 2015. – 2017. gadam 1.3. un 7.2. punktu, 

Izdalīt Malienas pagasta pārvaldei no Alūksnes novada pašvaldības Ceļu un ielu 

uzkrājuma fonda finansējumu 40 664 EUR (četrdesmit tūkstoši seši simti sešdesmit četri euro) 

apmērā pašvaldības autoceļa “V396 – Jaunās mājas”, Malienas pagastā atjaunošanai. 

 

 

 
Domes priekšsēdētājs         A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES   

LĒMUMS Nr.265 

 

Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem  

Alūksnes Kultūras centram 

  

Izskatot Alūksnes Kultūras centra 06.07.2017. iesniegumu Nr. ATN/1-13/17/24 “Par 

papildus finansējumu Alūksnes Kultūras centram”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 

06.07.2017. ar Nr. ANP/1-42/17/2849,  

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

plāna 2015.-2017. gadam, kas apstiprināts ar Alūksnes novada domes 25.05.2017. lēmumu 

Nr. 158 (sēdes protokols Nr. 8, 19. punkts), 65. punktu, Alūksnes novada domes Finanšu 

komitejas 20.07.2017. lēmumu (sēdes protokols Nr. 8, 18. punkts), 

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu, 15. panta 

pirmās daļas 5. punktu, 21. panta pirmās daļas 2. punktu, likuma “Par pašvaldību budžetiem” 

16. panta otro daļu un 30. pantu,  

1. Izdalīt no Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem neparedzētiem 

gadījumiem daļēju finansējumu 1757,00 EUR (viens tūkstotis septiņi simti piecdesmit 

septiņi euro un 00 centi) apmērā Alūksnes Kultūras centra Lielās zāles video projektora 

trokšņu slāpēšanas komplekta iegādei un uzstādīšanai. 

2. Minētos izdevumus attiecināt uz 082301 valdības funkciju kodu – Alūksnes Kultūras 

centrs. 

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu. 

 

 

  

Domes priekšsēdētājs         A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES   

LĒMUMS Nr.266 

 

Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem 

nekustamā īpašuma uzturēšanai 
 

 Izskatot Mārkalnes pagasta pārvaldes 05.07.2017. iesniegumu Nr. MRPP/1-5/17/32 “Par 

finansējuma piešķiršanu”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 05.07.2017. ar Nr. ANP/1-

33/17/2810,  

ņemot vērā Alūksnes novada domes Finanšu komitejas 20.07.2017. lēmumu (sēdes 

protokols Nr. 8, 19. punkts), 

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu, 15. panta 

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

16. panta otro daļu un 30. pantu,  

1. Izdalīt no Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem neparedzētiem 

gadījumiem finansējumu 6622,00 EUR (seši tūkstoši seši simti divdesmit divi euro un 00 

centi) apmērā Mārkalnes pagasta pārvaldei nekustamā īpašuma “Pūcītes”, Mārkalnes 

pagastā, Alūksnes novadā ēkas un teritorijas uzturēšanai līdz 2017. gada 31. decembrim. 

2. Minētos izdevumus attiecināt uz 06111 valdības funkciju kodu - Mārkalnes komunālā 

saimniecība. 

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs         A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr.267 

 

Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem  

dūmvada nomaiņai 

 

Izskatot Ziemeru pamatskolas 20.06.2017. iesniegumu “Par papildfinansējumu Ziemeru 

pamatskolas dūmvada nomaiņai”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 20.06.2017. ar 

Nr. ANP/1-42/17/2592,  

 ņemot vērā Alūksnes novada izglītības programmas 2016.-2020. gadam, kas apstiprināta 

ar Alūksnes novada domes 24.03.2016. lēmumu Nr. 103 (sēdes protokols Nr. 5, 37. punkts), 

Rīcības plānā paredzēto uzdevumu un pasākumu plāna 1.1.1. punktu, izstrādāto apliecinājuma 

karti (Būvvaldes atzīme par būvniecības akceptu, 13.07.2017. lēmums Nr. BUV/3-7/17/190) un 

Alūksnes novada domes Finanšu komitejas 20.07.2017. sēdes lēmumu (sēdes protokols Nr. 8, 

20. punkts), 

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

pirmās daļas 4. punktu, 21. panta pirmās daļas 2. 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 12 947,00 EUR 

(divpadsmit tūkstoši deviņi simti četrdesmit septiņi euro un 00 centi) apmērā Ziemeru 

pamatskolas ēkas dūmvada nomaiņai. 

2. Minētos izdevumus attiecināt uz 092320 valdības funkciju kodu – Ziemeru pamatskola. 

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs         A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES   

LĒMUMS Nr.268 

 

Par īpašumu  

 

Ņemot vērā Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 12.07.2017. sēdes protokola Nr. 6 

13. punktu, Finanšu komitejas 20.07.2017. sēdes protokola Nr. 8, 22. punktu, tajās izteiktajiem 

priekšlikumiem, 

 

Pieprasīt no nekustamā īpašuma Uzvaras ielā 1, Alūksnē, Alūksnes novadā īpašnieka 

pārdošanas nosacījumus. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs        A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES   

LĒMUMS Nr.269 

 

Par zemes gabala daļas Skolas ielā, Alūksnē, Alūksnes novadā  

apbūves tiesību nodošanu VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija” 

 

 Ņemot vērā Alūksnes novada pašvaldības un valsts akciju sabiedrības “Ceļu satiksmes 

drošības direkcija” 2016. gada 19. oktobra vienošanos Nr. ANP/1-45.3/16/110 par zemes nomas 

līguma slēgšanu elektrotransporta līdzekļu uzlādes stacijas būvniecībai zemes gabalā Skolas ielā, 

Alūksnē, Alūksnes novadā, pamatojoties uz Civillikuma 1129.1 – 1129.9, likuma “Par 

pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punkta “a” apakšpunktu un 27. punktu, 

1. Nodot zemes gabala daļu Skolas ielā, Alūksnē, Alūksnes novadā (kadastra Nr. 3601 015 

2722) 30 m2 platībā (apbūvei nodotās zemes platība pēc būvprojekta izstrādes var tikt 

precizēta) valsts akciju sabiedrībai “Ceļu satiksmes drošības direkcija” elektrotransporta 

līdzekļu uzlādes stacijas būvniecībai. 

2. Noteikt apbūves tiesību termiņu līdz 2027. gada 31. decembrim. 

3. Noteikt maksu par apbūves tiesību lietošanu 1,5% apmērā no apbūvei nodotās zemes 

platības kadastrālās vērtības, bet ne mazāku par 28,00 EUR gadā. 

4. Noteikt, ka no apbūves tiesības izrietošā lietu tiesība ir nodibināta un ir spēkā tikai pēc 

apbūves tiesības reģistrēšanas zemesgrāmatā. 

5. Noteikt, ka visus izdevumus par apbūves tiesības reģistrēšanu zemesgrāmatā sedz valsts 

akciju sabiedrības “Ceļu satiksmes drošības direkcija”. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs         A.DUKULIS   
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ALŪKSNES NOVADA DOMES   

LĒMUMS Nr.270 

 

Par saistošo noteikumu Nr. 12/2017 

„Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2017. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos 

Nr. 1/2017 “Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2017. 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. 12/2017 „Par grozījumiem Alūksnes novada domes 

2017. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2017 „Par Alūksnes novada pašvaldības 

budžetu 2017. gadam”” un to paskaidrojuma rakstu. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs        A.DUKULIS 

 

 

  

http://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2017/02.08/NOVADS_noteikumi_budzets_julijs.pdf
http://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2017/02.08/NOVADS_noteikumi_budzets_julijs.pdf
http://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2017/02.08/NOVADS_noteikumi_budzets_julijs.pdf
http://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2017/02.08/Paskaidrojuma%20raksts_budzetam_grozijumi.docx
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ALŪKSNES NOVADA DOMES   

LĒMUMS Nr.271 

 

Par projektu “Pleskavas ielas pārbūve Alūksnē, Alūksnes novadā (2. kārta)” 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. punktu, 21. panta 

pirmās daļas 23. punktu un ņemot vērā Ministru kabineta 2008. gada 11. marta noteikumu 

Nr. 173 “Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas 

kārtība” 40.1. punktu, un Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. aktualizētā 

Rīcības plāna 2015.-2017. gadam 1.3. punktu,  

1. Iesniegt projekta “Pleskavas ielas pārbūve Alūksnē, Alūksnes novadā (2. kārta)” 

(turpmāk tekstā – projekts) iesniegumu Satiksmes ministrijā valsts autoceļu fonda 

programmas apakšprogrammas “Mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem (ielām)” līdzekļu 

saņemšanai. 

2. Apstiprināt projekta indikatīvās kopējās izmaksas 1 357 653,48 EUR (viens miljons trīs 

simti piecdesmit septiņi tūkstoši seši simti piecdesmit trīs euro un 48 centi). 

3. Projekta atbalsta gadījumā, nodrošināt Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējumu 

projektam 407 296,04 EUR (četri simti septiņi tūkstoši divi simti deviņdesmit seši euro 

un 04 centi) apmērā, ko sastāda 30% no projekta izmaksām, no pašvaldības 2018. gada 

budžeta (aizdevuma) līdzekļiem.  

 

 

Domes priekšsēdētājs         A.DUKULIS 

 

 

  



 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 
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E-PASTS: dome@aluksne.lv 
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Alūksnē 

2017. gada 27. jūlijā                                                     sēdes protokols Nr.11, 53.p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES   

LĒMUMS Nr.272 

 

Par grozījumiem 29.10.2015. Alūksnes novada domes lēmumā Nr. 351 “Par maksas 

pakalpojumiem Alūksnes novada tautas/kultūras/saieta namiem” 

 

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

iekšējo normatīvo aktu “Maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodika un izcenojumu 

apstiprināšanas kārtība”, kas 22.05.2017. apstiprināts ar Alūksnes novada pašvaldības 

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

1. Veikt grozījumus Alūksnes novada domes 29.10.2015. lēmumā Nr. 351 “Par maksas 

pakalpojumiem Alūksnes novada tautas/kultūras/saieta namiem” un izteikt šī lēmuma 

pielikumu Nr. 4 “Kolberģa tautas nama organizēto pasākumu ieejas maksas cenrādis” 

jaunā redakcijā: 

N.p.k.  

Ieejas maksa 

vienam 

apmeklētājam 

(EUR) 

PVN 

1. Maksa bērniem līdz 12 g.vecumam   

1.1. Leļļu teātra vai cirka izrāde 2,00 EUR nepiemēro 

1.2. Amatiermākslas kolektīvu  koncerts vai izrāde 1,50 EUR nepiemēro 

2. Maksa pieaugušajiem   

2.1. Koncertprogramma 3,50 EUR nepiemēro 

2.2. Atpūtas vakars 2,50 EUR nepiemēro 

2.3. Diskotēka  2,00 EUR nepiemēro 

2.4. Amatiermākslas kolektīva koncerts vai izrāde 1,50 EUR nepiemēro 

2.5. Tautas teātra izrāde 2,50 EUR nepiemēro 

2.6. Tematiskais vai izglītojošs pasākums 1,00 EUR nepiemēro 

3.  Maksa par izbraukuma aktivitātēm   



3.1 Amatiermākslas kolektīva koncerts vai izrāde 1,50 EUR nepiemēro 

4. Pagasta rīkotie tematiski pasākumi Lieldienās, 

Līgo, Valsts proklamēšanas gadadienā un 

Ziemassvētkos 

Ieeja bezmaksas 

 

2. Veikt grozījumus Alūksnes novada domes 29.10.2015. lēmumā Nr. 351 “Par maksas 

pakalpojumiem Alūksnes novada tautas/kultūras/saieta namiem” un izteikt šī lēmuma 

pielikumu Nr. 8 “Malienas tautas nama organizēto pasākumu ieejas maksas cenrādis” 

jaunā redakcijā: 

N.p.k.  

Ieejas maksa 

vienam 

apmeklētājam 

(EUR) 

PVN 

1. Maksa bērniem līdz 12 g.v.   

1.1. Diskotēka 1,00 EUR nepiemēro 

1.2. Kinofilmas demonstrēšana 0,50 EUR nepiemēro 

1.3. Tematisks sarīkojums 1,00 EUR nepiemēro 

1.4. Profesionāla teātra izrāde 2,00 EUR nepiemēro 

2. Maksa pieaugušajiem   

2.1. Tematisks sarīkojums 1,00 EUR nepiemēro 

2.2. Kinofilmas demonstrēšana 1,50 EUR nepiemēro 

2.3. Amatiermākslas kolektīva koncerts vai izrāde  1,50 EUR nepiemēro 

2.4. Mūziķu grupas koncerts vai atpūtas vakars ar 

vakara vadītāju 

5,00 EUR nepiemēro 

2.5. Atpūtas vakars 3.00 EUR nepiemēro 

2.6. Diskotēka 1,50 EUR nepiemēro 

2.7. Koncertprogramma vai profesionāla teātra izrāde 4,00 EUR nepiemēro 

3.  Maksa par izbraukuma aktivitātēm   

3.1. Amatierteātra izrāde (nav iekļautas transporta 

izmaksas) 

1,50 EUR nepiemēro 

4. Pagasta rīkotie tematiski pasākumi Lieldienās, 

Līgo, Valsts proklamēšanas gadadienā un 

Ziemassvētkos 

Ieeja bezmaksas 

3. Lēmums stājas spēkā 2017. gada 1. augustā. 

 

Domes priekšsēdētājs        A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES   

LĒMUMS Nr.273 

 

Par grozījumiem Sociālās aprūpes centra “Alūksne” nolikumā 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 8. punktu, Alūksnes 

novada pašvaldības nolikuma 22.50. punktu, 

Izdarīt grozījumus Sociālās aprūpes centra “Alūksne” nolikumā, apstiprināts ar Alūksnes 

novada domes 22.04.2010. lēmumu Nr. 221 (protokols Nr. 8, 40. punkts): 

1. Papildināt ar 4.1 punktu šādā redakcijā: 

“4.1 SAC “Alūksne” filiāles “Pīlādži” adrese ir “Mālupes pamatskola”, Mālupe, Mālupes 

pagasts, Alūksnes novads, LV-4358.”  

2. Izteikt 19. punktu šādā redakcijā: 

“19. Direktora prombūtnes laikā (atvaļinājums, komandējums, slimība u.c.) tā 

pienākumus veic ar Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektora rīkojumu norīkots 

SAC “Alūksne” direktora vietnieks saimnieciskajā darbā.”  

3. Papildināt ar 26.1 punktu šādā redakcijā: 

“26.1 SAC “ Alūksne” valdījumā ir nodotas šādu pašvaldības nekustamo īpašumu daļas: 

26.1 1. Ošu iela 5, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301 − ēka ar kadastra apzīmējumu 

3601 001 0428 001, divas palīgēkas ar kadastra apzīmējumiem 3601 001 0428 002, 

3601 001 0428 006 un zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 3601 001 0428;  

26.1 2. “Mālupes pamatskola”, Mālupe, Mālupes pagasts, Alūksnes novads, LV-4358 − 

ēka ar kadastra apzīmējumu 3674 002 0151 0001 un zemes vienības, ar kadastra 

apzīmējumu 3674 002 0221, daļa.”  
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ALŪKSNES NOVADA DOMES   

LĒMUMS Nr.274 

 

Par Alūksnes novada domes priekšsēdētāja atvaļinājumu 

 

 Ņemot vērā Alūksnes novada domes priekšsēdētāja Artura DUKUĻA 2017. gada 24. jūlija 

iesniegumu Alūksnes novada domei, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldības kancelejā 2017. gada 

24. jūlijā ar Nr. ANP/1-47/17/3052, par atvaļinājuma piešķiršanu, pamatojoties uz Darba likuma 

149. panta pirmo daļu un otro 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 2017. gada 1. augusta līdz 2017. gada 

7. augustam. 

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu. 

 
 

 

Domes priekšsēdētājs         A.DUKULIS 

  



lēmums atspoguļo situāciju par fizisku personu privāto dzīvi 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES   

LĒMUMS Nr.276 

 

Par Alūksnes novada bāriņtiesas darbības izvērtējumu 

 

Lēmums izskatīts sēdes slēgtajā daļā. 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES   

LĒMUMS Nr.275 

 

Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Krautnes”, 

 “Krautnē”, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā iznomāšanu 

 

Pamatojoties uz “Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 

izmantošanas pabeigšanas likuma” 22. panta pirmo daļu un Ministru kabineta 2015. gada 

15. oktobra noteikumu Nr. 593 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 

3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot 

ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai 

teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” 

īstenošanas noteikumi”” 33. punktu, 

1. Nodot nomā Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma ”Krautnes”, “Krautnē”, 

Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā, kadastra numurs 3660 002 0361, sastāvā esošo 

zemes vienību, kadastra apzīmējums 3660 002 0360, 0,79 ha platībā. 

2. Nomnieku noskaidrot nomas tiesību izsolē. 

3. Piešķirt nomniekam bez papildu atlīdzības apbūves tiesību uz visu nomas termiņu, ar 

tiesībām būvēt lietotāja elektrotīklus un lietotāja elektroietaises: kabeļlīniju no sadales 

punkta 20 kV vidējā sprieguma uzskaites līdz savai, slodzei atbilstošu transformatora 

apakšstaciju, 0,4 kV kabeļlīnijas, tajā skaitā nodrošinot barošanu objekta apgaismojuma 

infrastruktūrai atbilstoši A/S “Sadales tīkls” 02.11.2016. izdotajiem tehniskajiem 

noteikumiem Nr. 116099154, vai citu ar iznomātāju atsevišķi saskaņotu būvi. Pēc 

apbūves tiesības termiņa beigām, apbūve kļūst par zemes īpašnieka īpašumu par samaksu 

pēc mazākās no vērtībām – kadastrālās, tirgus vai grāmatvedības uzskaites atlikušās 

vērtības, vai bez atlīdzības, ja līdzēji 2 (divu) mēnešu laikā nevar vienoties par atlīdzības 

apmēru un samaksas kārtību. 

4. Uzdot nekustamā īpašuma “Krautnes”, “Krautnē”, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes 

novadā izsoles sākumcenas noteikšanu un nomas tiesību izsoles organizēšanu veikt 

Alūksnes novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijai. 

5. Noteikt īpašos nomas nosacījumus: 

5.1. Nomnieks - persona, kas atbilst mazā (sīkā) vai vidējā komersanta statusam saskaņā 

ar Eiropas Komisijas regulā Nr.651/2014 noteikto, kura saimnieciskā darbība 

saskaņā ar Saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju Eiropas Kopienā, 

2. redakcija (NACE 2 red) nav saistīta ar šādām tautsaimniecības nozarēm: 



elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde, izņemot gaisa kondicionēšanu (NACE 

kods: D); ūdensapgāde, kā arī notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija, 

izņemot otrreizējo pārstrādi (NACE kods: E); vairumtirdzniecība un 

mazumtirdzniecība, izņemot automobiļu un motociklu remontu (NACE kods: G); 

finanšu un apdrošināšanas darbības (NACE kods: K); operācijas ar nekustamo 

īpašumu (NACE kods: L); valsts pārvalde un aizsardzība, obligātā sociālā 

apdrošināšana (NACE kods: O); azartspēles un derības (NACE kods: R92); tabakas 

audzēšana (NACE kods: A01.15) un tabakas izstrādājumu ražošana (NACE kods: 

C12); ārpusteritoriālo organizāciju un institūciju darbība (NACE kods: U). 

5.2. Nomniekam ir pienākums līdz 2017. gada 30. novembrim nodrošināt pieslēguma 

izveidošanu un kļūt par lietotāju AS “Sadales tīkls” elektroietaisēm ar šādiem 

tehniskajiem raksturlielumiem: atļautā maksimālā slodze 600 kW, ievada 

aizsardzības aparāta nominālā strāva 19 A, ievada aizsardzības aparāta spriegums 

20 000 V. 

5.3. Nomniekam ir pienākums 3 (trīs) gadu laikā no nomas līguma noslēgšanas, bet ne 

vēlāk kā līdz 2020. gada 30. novembrim investēt savā uzņēmējdarbībā ne mazāk kā 

800 000 EUR un radīt ne mazāk kā 25 jaunas darba vietas. Nomniekam ir tiesības 

samazināt ieguldītās investīcijas un jaunradītās darba vietas tādā apjomā, kādā 

apakšnomnieks/i iegulda savā uzņēmējdarbībā vai sadarbības partneri, kas gūst 

labumu no objekta infrastruktūras. Rādītāji var tikt ieskaitīti, ja tie radušies pirms 

nomas līguma slēgšanas bet ne agrāk kā 2016. gadā un ir saistīti ar projekta teritoriju. 

5.4. Nodrošinot īpašo nosacījumu izpildīšanu, nomnieks ir tiesīgs nodot objekta daļu 

apakšnomā personai, kas atbilst nomniekam noteiktajam statusam. 
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