lēmums satur ierobežotas pieejamības
informāciju (personas kodi, kadastra numurs)

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 28. jūnijā

sēdes protokols Nr.10, 2.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.163

Par grozījumu izdarīšanu Veclaicenes pagasta padomes 2009. gada 26. marta lēmumā
Nr. 4/6 “Par zemes lietojuma tiesību izbeigšanu un nomas līguma noslēgšanu”
Alūksnes novada pašvaldībā saņemts Alūksnes rajona tiesas 2017. gada 11. aprīļa
spriedums lietā Nr. C08047016 par īpašuma tiesību atjaunošanu [..], personas kods [..], uz zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu [..] 28,1 ha platībā, Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā.
Izskatot tiesas spriedumu konstatēts:
1. Ar Alūksnes rajona Veclaicenes pagasta zemes komisijas 2009. gada 26. marta lēmumu
Nr.4/6 [..] izbeigtas zemes lietošanas tiesības uz “Kazukalnu” māju zemi (zemes vienības
ar kadastra apzīmējumiem [..] 28,1 ha platībā, [..] 2,6 ha platībā, [..] 0,1 ha platībā, [..]
1,2 ha platībā un [..] 0,4 ha platībā);
2. Alūksnes rajona tiesas 2017. gada 11.aprīļa spriedumā nolemts atjaunot [..] ([..]
likumiskā 1. šķiras mantiniece), personas kods [..], īpašuma tiesības uz daļu no
mantojamās zemes uz [..], personas kods [..], vēsturiski piederējušo zemi “Lejas Mušķi”,
Valkas apriņķī, Veclaicenes pagastā, kura bija piešķirta lietošanā [..], personas kods [..],
Alūksnes novada Veclaicenes pagasta “Kazukalnā”, 28,1 ha platībā, zemes vienības
kadastra apzīmējums [..];
3. Saskaņā ar likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 6. pantu, nevar pieņemt
lēmumu par īpašuma tiesību atjaunošanu [..], jo ir spēkā Alūksnes rajona Veclaicenes
pagasta padomes 2009. gada 26. marta lēmums par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu
[..].
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, Alūksnes
rajona tiesas 2017. gada 11. aprīļa spriedumu civillietā Nr. C08047016,
izdarīt grozījumus Veclaicenes pagasta padomes 2009. gada 26. marta lēmumā Nr. 4/6
“Par zemes lietojuma tiesību izbeigšanu un nomas līguma noslēgšanu” un turpmāk lēmuma 1. un
2. punktu izteikt šādi:

1.

2.

3.
4.

“1. Izbeigt [..], personas kods [..], zemes pastāvīgās lietošanas tiesības no
2008. gada 1. septembra uz piešķirto zemi 4,3 ha kopplatībā, zemes vienību
kadastra apzīmējumi [..] 2,6 ha, [..] 0,1 ha, [..] 1,2 ha un [..] 0,4 ha”.
“2. Noteikt, ka zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..] 2,6 ha platībā, [..]
0,1 ha platībā, [..]1,2 ha platībā un [..] 0,4 ha platībā piekrīt Veclaicenes pagasta
pašvaldībai un [..]iegūst nomas pirmtiesības uz lietošanā bijušo zemi”.
Noteikt, ka lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Voldemāra Baloža ielā 13A,
Valmierā, LV-4201 viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

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 28. jūnijā

sēdes protokols Nr.10, 3.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.164

Par cirsmu “Naimās” un “Lazdiņu mežā”, Mālupes pagastā, Alūksnes novadā
atsavināšanu
Izskatot pašvaldības aģentūras “Spodra” direktora G.KOZILĀNA 06.06.2017. iesniegumu
par cirsmu atsavināšanu izsolē, kas 06.06.2017. saņemts Alūksnes novada pašvaldībā un
reģistrēts ar Nr. ANP/1-42/17/2321, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās
daļas 19.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3. panta otro daļu, 4.panta otro
daļu, 6.panta otro daļu, 8.panta ceturto un piekto daļu, ņemot vērā “Alūksnes novada
pašvaldības mežu apsaimniekošanas plānu 2015.-2019.gadam”,
1.

2.

Atsavināt Alūksnes novada pašvaldībai piederošu kustamo mantu - cirsmas īpašumos
“Naimas”, Mālupes pagastā, Alūksnes novadā, īpašuma kadastra Nr.3674 005 0056,
un “Lazdiņu mežs”, Mālupes pagastā, Alūksnes novadā, īpašuma kadastra Nr. 3674
005 0095 (turpmāk tekstā-cirsmas), atsavinot vienā izsoles paketē ar kopējo
pārdodamo koku apjomu 1318,41m³:
1.1.cirsmu galveno cirti - kailcirti “Naimās”, Mālupes pagastā, Alūksnes novadā,
īpašuma kadastra Nr.3674 005 0056 (platība 2,09 ha, 1. kvartāla nogabalos Nr.1.,
6., 7);
1.2.cirsmu galveno cirti - kailcirti “Lazdiņu mežā”, Mālupes pagastā, Alūksnes
novadā, īpašuma kadastra Nr.3674 005 0095 (platība 0,58 ha, 1. kvartāla nogabalā
Nr.6.);
1.3.cirsmu galveno cirti - kailcirti “Lazdiņu mežā”, Mālupes pagastā, Alūksnes
novadā, īpašuma kadastra Nr.3674 005 0095 (platība 1,43 ha, 1. kvartāla nogabalā
Nr.8);
1.4.cirsmu galveno cirti - kailcirti “Lazdiņu mežā”, Mālupes pagastā, Alūksnes
novadā, īpašuma kadastra Nr.3674 005 0095 (platība 1,74 ha, 1. kvartāla
nogabalos Nr.1., 7);
1.5.cirsmu - koku ciršana ārpus meža zemes “Lazdiņu mežā”, Mālupes pagastā,
Alūksnes novadā, īpašuma kadastra Nr.3674 005 0095, platība 0,37 ha.
Uzdot Alūksnes novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas komisijai organizēt
atsavināmās kustamās mantas-cirsmu novērtēšanu, izstrādāt izsoles noteikumus un
rīkot izsoli.

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 28. jūnijā

sēdes protokols Nr.10, 4.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.165

Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
3601 025 4020, Uzvaras ielā 16, Alūksnē, Alūksnes novadā atsavināšanu
Izskatot [..] 06.06.2017. iesniegumu par nekustamā īpašuma Uzvaras ielā 16, Alūksnē,
Alūksnes novadā atsavināšanu, kas 06.06.2017. saņemts Alūksnes novada pašvaldībā un
reģistrēts ar Nr. ANP/1-24/17/441, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 4. panta ceturtās daļas 8.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,
1.

2.

3.

4.

Reģistrēt īpašumā un sagatavot atsavināšanai nekustamā īpašuma Uzvaras ielā 16,
Alūksnē, Alūksnes novadā, kadastra Nr. 3601 025 4020 sastāvā esošu, apbūvētu,
Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3601
025 4020, par kuru Alūksnes novada pašvaldība 24.05.2010. noslēgusi zemes nomas
līgumu ar bijušo zemes lietotāju [..] (tagad [..]), personas kods [..]. Uz zemes vienības
atrodas nomnieces tiesiskajā valdījumā esošas ēkas.
Piekrist, ka atsavināšanas izdevumus, saistītus ar zemesgabala īpašumu tiesību
nostiprināšanu Zemesgrāmatā uz Alūksnes novada pašvaldības vārda, novērtēšanu un
atsavināšanas procesa veikšanu, sedz zemes vienības atsavināšanas ierosinātāja [..].
Pēc zemes vienības atsavināšanas procesa pabeigšanas, minētos izdevumus ieskaitīt
zemes pirkuma līgumā noteiktās cenas samaksā.
Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības īpašumu – apbūvētu zemes vienību
ar kadastra apzīmējumu 3601 025 4020, Alūksnē, Alūksnes novadā, pārdodot par
brīvu cenu [..], personas kods [..].
Uzdot nosacītās cenas noteikšanu un atsavināšanu veikt Īpašumu atsavināšanas
komisijai.

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 28. jūnijā

sēdes protokols Nr.10, 5.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.166

Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
3674 002 0103, “Smilgas”, Mālupes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu
Izskatot [..] 08.06.2017. iesniegumu par zemesgabala “Smilgas”, Mālupes pagastā,
Alūksnes novadā atsavināšanu, kas 08.06.2017. saņemts Alūksnes novada pašvaldībā un
reģistrēts ar Nr. ANP/1-24/17/455, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 4.panta ceturtās daļas 3.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,
Sagatavot atsavināšanai nekustamā īpašuma “Smilgas”, Mālupes pagastā, Alūksnes novadā,
kadastra Nr. 3674 002 0103, sastāvā esošu, Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgu zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu 3674 002 0103. Uz zemes vienības atrodas [..], personas kods
[..], piederoša būve.
1. Piekrist, ka atsavināšanas izdevumus, saistītus ar zemesgabala kadastrālo uzmērīšanu,
īpašumu tiesību nostiprināšanu Zemesgrāmatā uz Alūksnes novada pašvaldības vārda,
novērtēšanu un atsavināšanas procesa veikšanu, sedz zemes vienības atsavināšanas
ierosinātāja [..]. Pēc zemes vienības atsavināšanas procesa pabeigšanas, minētos
izdevumus ieskaitīt zemes pirkuma līgumā noteiktās cenas samaksā.
2. Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības īpašumu – apbūvētu zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 3674 002 0103, “Smilgas”, Mālupes pagastā, Alūksnes novadā,
pārdodot par brīvu cenu uz zemes vienības esošās, zemesgrāmatā ierakstītās būves
īpašniecei.
3. Uzdot nosacītās cenas noteikšanu un atsavināšanu 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 28. jūnijā

sēdes protokols Nr.10, 6.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.167

Par 26.05.2016. Alūksnes novada domes lēmuma Nr.172 “Par Alūksnes novada pašvaldības
nekustamā īpašuma “Stāvlaukums”, Alūksnē, Alūksnes novadā iznomāšanu” atcelšanu
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32. panta pirmās daļas
3. punktu,
1. Atcelt Alūksnes novada domes 2016. gada 26. maija lēmumu Nr. 172 “Par Alūksnes
novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Stāvlaukums”, Alūksnē, Alūksnes novadā
iznomāšanu”.
2. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu.
3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Voldemāra Baloža ielā 13A,
Valmierā, LV-4201, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
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 28. jūnijā

sēdes protokols Nr.10, 7.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.168

Par Alūksnes novada domes lēmuma atzīšanu par spēku zaudējušu
Izskatot [..] 09.06.2017. iesniegumu par atteikšanos no nekustamā īpašuma “Teikas”,
Jaunannas pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanas, kas 09.06.2017. saņemts Alūksnes novada
pašvaldībā un reģistrēts ar Nr. ANP/1-24/17/460, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.
panta pirmās daļas 17. punktu,
Atzīt Alūksnes novada domes 2015. gada 30. jūlija lēmumu Nr.227 “Par Alūksnes
novada pašvaldībai piederošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3656 004 0068 “Teikas”,
Jaunannas pagastā, Alūksnes novadā, atsavināšanu” par spēku zaudējušu.
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 28. jūnijā

sēdes protokols Nr.10, 8.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.169
Par grozījumu Alūksnes Mūzikas skolas nolikumā

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 8.punktu, Izglītības likuma
22. panta pirmo daļu, ņemot vērā Alūksnes novada domes 2016. gada 27. oktobra lēmumu
Nr. 343 “Par Mālupes pamatskolas likvidāciju” (sēdes protokols Nr. 17, 2.p.) un Mālupes
pagasta pārvaldes 2017.gada 29.maija informatīvo vēstuli Nr. MLPP/1-6/17/26, reģistrēta
Alūksnes Mūzikas skolā 2017.gada 1.jūnijā ar Nr. MUZSK/1-5.1/17/12,
1. Izdarīt Alūksnes Mūzikas skolas nolikumā, apstiprināts ar Alūksnes novada domes
2009. gada 17. septembra lēmumu Nr.199 „Par Alūksnes mūzikas skolas nolikuma
apstiprināšanu” (sēdes protokols Nr.8, 54.punkts), grozījumu, svītrojot 4.2 2. punktu.
2. Lēmums stājas spēkā 2017. gada 1. jūlijā.
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 28. jūnijā

sēdes protokols Nr.10, 9.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.170

Par Jaunlaicenes sākumskolas nolikuma apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 8.punktu, Izglītības
likuma 22. panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības likuma 9. pantu, kā arī ņemot vērā Alūksnes
novada domes 2016. gada 27. oktobra lēmuma Nr.342 ”Par Jaunlaicenes pamatskolas
reorganizāciju” (sēdes protokols Nr.17, 1.p.) 1.punktu,
Apstiprināt Jaunlaicenes sākumskolas nolikumu (pielikumā uz 5 lapām).
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 28. jūnijā

sēdes protokols Nr.10, 10.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.171

Par Alūksnes novada domes 20.12.2012. lēmuma Nr.434 “Par maksas apmēra noteikšanu
traktortehnikas pakalpojumiem Alūksnes novadā Zeltiņu pagastā” atcelšanu
Ņemot vērā Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektora 20.01.2017. rīkojumu
Nr. ANP/1-6/17/31 “Par maksas pakalpojumu izvērtēšanu” un Zeltiņu pagasta pārvaldes
20.02.2017. maksas pakalpojuma – traktortehnikas pakalpojums Zeltiņu pagastā, izvērtējumu,
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punktu,
Atcelt Alūksnes novada domes 20.12.2012. lēmumu Nr. 434 “Par maksas apmēra
noteikšanu traktortehnikas pakalpojumiem Alūksnes novada Zeltiņu pagastā”.
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 28. jūnijā

sēdes protokols Nr.10, 11.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.172

Par Alūksnes novada domes 26.09.2013. lēmuma Nr.439 “Par Alūksnes novada pagastu
pārvalžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem” atcelšanu

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14.punkta
a) apakšpunktu,
Atcelt Alūksnes novada domes 26.09.2013. lēmumu Nr.439 “Par Alūksnes novada
pagastu pārvalžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem”.

Domes priekšsēdētājs

A.DUKULIS

LATVIJAS REPUBLIKA

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000018622
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Alūksnē
2017. gada 28. jūnijā

sēdes protokols Nr.10, 12.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.173

Par dalības maksu apvidus šķēršļu skrējienam „Stipro skrējiens Ilzenē 2017”
Ar mērķi nodrošināt apvidus šķēršļu skrējiena „Stipro skrējiens Ilzenē 2017” pilnvērtīgu
norisi atbilstoši tā nolikumam un organizatoru sastādītai tāmei un, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14.punkta g) apakšpunktu,
1. Apstiprināt dalības maksu Ilzenes pagasta pārvaldes struktūrvienības „Sporta, kultūras,
interešu izglītības un mūžizglītības centra „Dailes”” organizētajā apvidus šķēršļu skrējienā
„Stipro skrējiens Ilzenē 2017”:
1.1. dalībniekiem no 18 gadu vecumam piedaloties individuāli 10,00 EUR apmērā (dalības
maksa nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli);
1.2. skolēniem no 14 līdz 17 gadu vecumam piedaloties individuāli 6,00 EUR apmērā
(dalības maksa nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli);
1.3. komandai (ne mazāk kā 4 dalībnieki no 18 gadu vecumam) 32,00 EUR apmērā
(dalības maksa nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli);
1.4. komandai (ne mazāk kā 4 dalībnieki no 14 - 17 gadu vecumam) 20,00 EUR apmērā
(dalības maksa nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli);
1.5. dalībniekam no 18 gadu vecuma ar suni piedaloties individuāli 12,00 EUR (dalības
maksa nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli);
1.6. dalībniekam no 18 gadu vecuma ar kucēnu piedaloties individuāli 8,00 EUR (dalības
maksa nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli);
1.7. dalībniekam no 14 - 17 gadu vecumam ar kucēnu piedaloties individuāli 6,00 EUR
(dalības maksa nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli).
Domes priekšsēdētājs
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Alūksnē
2017. gada 28. jūnijā

sēdes protokols Nr.10, 13.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.174

Par piedalīšanos projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”
Ņemot vērā Valsts izglītības attīstības aģentūras 19.08.2016. vēstuli Nr.6-212
„Uzaicinājums piedalīties Eiropas Sociālā fonda 8.4.1 specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot
nodarbināto personu profesionālo kompetenci” projekta īstenošanas laikā no 2017. līdz
2022. gadam”, reģistrēta Alūksnes novada pašvaldībā 29.08.2016. ar Nr. ANP /1-35/16/3354, un
Ministru kabineta 15.07.2016. noteikumu Nr.474 Darbības programmas „Izaugsme un
nodarbinātība” 8.4.1 specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo
kompetenci” 12.1. punktu un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas
4. un 10. punktu, 21. panta pirmās daļas 23. punktu, Izglītības likuma 17. panta trešās daļas
22. punktu,
1. Piedalīties sadarbības partnera statusā Valsts izglītības attīstības aģentūras īstenotajā
projektā Nr.8.1.4.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”,
kas tiek īstenots Eiropas Savienības fondu 2014. - 2020. gada plānošanas perioda darbības
programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1 specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot
nodarbināto personu profesionālo kompetenci” ietvaros.
2. Noteikt, ka par projekta īstenošanu atbildīga ir Alūksnes novada pašvaldības Izglītības
pārvalde.
Domes priekšsēdētājs
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Alūksnē
2017. gada 28. jūnijā

sēdes protokols Nr.10, 14.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.175

Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem
7.Siguldas kājnieku pulka kritušo karavīru pieminekļa atjaunošanai
Izskatot Alūksnes novada pašvaldības Īpašuma nodaļas 30.05.2017. iesniegumu „Par
finansējumu pieminekļa kāpņu pārbūvei un apgaismošanai”, kas reģistrēts Alūksnes novada
pašvaldībā 30.05.2017. ar Nr. ANP/1-47/17/2200,
ņemot vērā Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. aktualizētā Rīcības plāna
2015.-2017. gadam, kas apstiprināts ar Alūksnes novada domes 29.01.2015. lēmumu Nr.16
(sēdes protokols Nr.2, 13.punkts), 6.4.punktu, Alūksnes novada attīstības programmas 2011.2017. Investīciju plāna 2015.-2017.gadam aktualizācijas, kas apstiprināts ar Alūksnes novada
domes 25.05.2017. lēmumu Nr.158 (sēdes protokols Nr.8, 19.punkts), 70.5.punktu, Alūksnes
novada domes Finanšu komitejas 15.06.2017.sēdes lēmumu (sēdes protokols Nr.7, 11.punkts),
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3.punktu, 15. panta
pirmās daļas 2.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 daļēju finansējumu 13419,00 EUR
(trīspadsmit tūkstoši četri simti deviņpadsmit euro) apmērā 7.Siguldas kājnieku pulka
kritušo karavīru pieminekļa atjaunošanai, tajā skaitā kāpņu pārbūvei un pieminekļa
apgaismošanai.
2. Minētos izdevumus attiecināt uz 066002 valdības funkciju kodu – pārējā tautsaimniecība.
Domes priekšsēdētājs
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Alūksnē
2017. gada 28. jūnijā

sēdes protokols Nr.10, 15.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.176

Par grozījumiem Alūksnes novada domes 22.12.2016. lēmumā Nr. 429 “Par investīcijas
projekta noteikšanu un aizņēmumu tā īstenošanai”
Izskatot Alūksnes muzeja 26.05.2017. iesniegumu Nr. MUZ/1-9/17/35 “Par papildu
finansējumu”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 26.05.2017. ar Nr. ANP/1-42/17/2159,
ņemot vērā Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. aktualizētā Rīcības plāna
2015.-2017. gadam, kas apstiprināts ar Alūksnes novada domes 29.01.2015. lēmumu Nr.16
(sēdes protokols Nr.2, 13.punkts), 6.4.punktu, Alūksnes novada attīstības programmas 2011.2017. Investīciju plāna 2015.-2017.gadam aktualizācijas, kas apstiprināts ar Alūksnes novada
domes 21.04.2016. lēmumu Nr.126 (ārkārtas sēdes protokols Nr.7, 1.punkts), 66.punktu, un
Alūksnes novada domes Finanšu komitejas 15.06.2017. lēmumu (sēdes protokols Nr.7,
13.punkts),
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3.punktu, 15. panta
pirmās daļas 5.punktu, 21. panta pirmās daļas 2., 23. un 27.punktu, likuma „Par valsts budžetu
2017. gadam” 14. panta otrās daļas 1.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 24. un
30.pantu, Ministru kabineta 25.03.2008. noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību
aizņēmumiem un galvojumiem” 2. un 6.punktu,
Veikt grozījumus Alūksnes novada domes 22.12.2016. lēmumā Nr. 429 “Par investīcijas
projekta noteikšanu un aizņēmumu tā īstenošanai”:
1. Lēmuma 2.punktā skaitli un tekstu iekavās “44334,40 EUR (četrdesmit četri tūkstoši trīs
simti trīsdesmit četri euro un 40 centi)” aizstāt ar skaitli un tekstu iekavās
“48176,15 EUR (četrdesmit astoņi tūkstoši viens simts septiņdesmit seši euro un 15
centi)”.
2. Lēmuma 3.punktā skaitli un tekstu iekavās “44334,40 EUR (četrdesmit četri tūkstoši trīs
simti trīsdesmit četri euro un 40 centi)” aizstāt ar skaitli un tekstu iekavās
“48176,15 EUR (četrdesmit astoņi tūkstoši viens simts septiņdesmit seši euro un 15
centi)”.
3. Paredzamā aizņēmuma atmaksas plānoto grafiku izteikt jaunā redakcijā, saskaņā ar
pielikumu.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu.
Pielikumā: Paredzamā aizņēmuma atmaksas plānotais grafiks (jaunā redakcijā) uz 2 lp.
Domes priekšsēdētājs
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Alūksnē
2017. gada 28. jūnijā

sēdes protokols Nr.10, 16.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.177

Par grozījumiem Alūksnes novada domes 27.04.2017. lēmumā Nr. 138 “Par projekta
prioritātes noteikšanu un aizņēmumu tā īstenošanai”
Izskatot SIA “REATON, LTD” 23.05.2017. iesniegumu, kas reģistrēts Alūksnes novada
pašvaldībā 30.05.2017. ar Nr. ANP/1-40/17/2230, un SIA “Būvuzraugi LV” 29.05.2017.
atzinumu Nr. APSL-001, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 02.06.2017. ar Nr.ANP/140/17/2280,
ņemot vērā Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. aktualizētā Rīcības plāna
2015.-2017. gadam, kas apstiprināts ar Alūksnes novada domes 29.01.2015. lēmumu Nr.16
(sēdes protokols Nr.2, 13.punkts), 2.2.punktu un 4.1.punktu, Alūksnes novada attīstības
programmas 2011.-2017. Investīciju plāna 2015.-2017.gadam aktualizācijas, kas apstiprināts ar
Alūksnes novada domes 25.05.2017. lēmumu Nr.158 (ārkārtas sēdes protokols Nr.7, 1.punkts),
48.1.punktu, Alūksnes novada izglītības attīstības programmas 2016.-2020.gadam, kas
apstiprināta ar Alūksnes novada domes 24.03.2016. lēmumu Nr.103 (sēdes protokols
Nr.5,37.punkts), paredzēto uzdevumu un pasākumu plāna 1.1.4.punktu, 16.02.2017. noslēgtās
vienošanās Nr.5-26/MPP/2017-033 (ANP/1-45.3/17/28) starp Alūksnes novada pašvaldību un
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par mērķdotācijas pašvaldības pasākumam
piešķirtā finansējuma pārskaitīšanas kārtību un izlietojuma uzraudzību,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3.punktu, 15. panta
pirmās daļas 4. un 6.punktu, 21. panta pirmās daļas 2., 23. un 27.punktu, likuma „Par valsts
budžetu 2017. gadam” 14.panta otrās daļas 7.punktu un 14.pielikumu, likuma „Par pašvaldību
budžetiem” 24. un 30.pantu, Ministru kabineta 25.03.2008. noteikumu Nr.196 „Noteikumi par
pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 2. un 6.punktu,
Veikt grozījumus Alūksnes novada domes 27.04.2017. lēmumā Nr. 138 “Par projekta
prioritātes noteikšanu un aizņēmumu tā īstenošanai”:
1. Lēmuma 2.punktā skaitli un tekstu iekavās “279 846,16 EUR (divi simti septiņdesmit
deviņi tūkstoši astoņi simti četrdesmit seši euro un 16 centi)” aizstāt ar skaitli un tekstu
iekavās “309 704,76 EUR (trīs simti deviņi tūkstoši septiņi simti četri euro un 76 centi)”
un skaitli un tekstu iekavās “274 522,16 EUR (divi simti septiņdesmit četri tūkstoši pieci
simti divdesmit divi euro 16 centi)” aizstāt ar skaitli un tekstu iekavās “304 380,76 EUR
(trīs simti četri tūkstoši trīs simti astoņdesmit euro un 76 centi)”.
2. Lēmuma 2.2.apakšpunktā skaitli un tekstu iekavās “209 846,16 EUR (divi simti deviņi
tūkstoši astoņi simti četrdesmit seši euro un 16 centi)” aizstāt ar skaitli un tekstu iekavās

“239 704,76 EUR (divi simti trīsdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti četri euro un 76
centi)”.
3. Lēmuma 3.punktā skaitli un tekstu iekavās “209 846,16 EUR (divi simti deviņi tūkstoši
astoņi simti četrdesmit seši euro un 16 centi)” aizstāt ar skaitli un tekstu iekavās
“239 704,76 EUR (divi simti trīsdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti četri euro un 76
centi)”.
4. Paredzamā aizņēmuma atmaksas plānoto grafiku izteikt jaunā redakcijā, saskaņā ar
pielikumu.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu.
Pielikumā: Paredzamā aizņēmuma atmaksas plānotais grafiks (jaunā redakcijā) uz 3 lp.
Domes priekšsēdētājs
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Alūksnē
2017. gada 28. jūnijā

sēdes protokols Nr.10, 17.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.178

Par investīcijas projekta noteikšanu un aizņēmumu tā īstenošanai
Ņemot vērā Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. aktualizētā Rīcības
plāna 2015. - 2017. gadam, kas apstiprināts ar Alūksnes novada domes 29.01.2015. lēmumu
Nr.16 (sēdes protokols Nr.2, 13.punkts), 6.4.punktu, Alūksnes novada attīstības programmas
2011.-2017. Investīciju plāna 2015.-2017.gadam aktualizācijas, kas apstiprināts ar Alūksnes
novada domes 25.05.2017. lēmumu Nr.158 (sēdes protokols Nr.8, 19.punkts), 67.1. un
67.2.punktu, Alūksnes muižas parka attīstības darbības stratēģiju 2016. - 2025.gadam, kas
apstiprināta ar Alūksnes novada domes 26.05.2016. lēmumu Nr.177 (sēdes protokols Nr.10,
9.punkts), un Alūksnes novada domes Finanšu komitejas 15.06.2017. lēmumu (sēdes protokols
Nr.7, 15.punkts),
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3.punktu, 15. panta
pirmās daļas 5.punktu, 21. panta pirmās daļas 2., 23. un 27.punktu, likuma „Par valsts budžetu
2017. gadam” 15. panta trešās daļas 1.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 24. un
30.pantu, Ministru kabineta 25.03.2008. noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību
aizņēmumiem un galvojumiem” 2. un 6.punktu,
1. Noteikt, ka Alūksnes Muižas parka vēsturisko objektu restaurācija un atjaunošana,
atbilstoši Alūksnes Muižas parka vēsturiskajam plānojumam, ir Alūksnes novada
pašvaldības investīcija valsts nozīmes arhitektūras pieminekļos.
2. Apstiprināt Alūksnes Muižas parka vēsturisko objektu restaurācijas un atjaunošanas
izmaksas 226 407,78 EUR (divi simti divdesmit seši tūkstoši četri simti septiņu euro un
78 centu) apmērā.
3. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļauju
Alūksnes novada pašvaldībai ņemt aizņēmumu Valsts kasē ar Valsts Kases noteiktajiem
aizņēmuma procentiem Alūksnes novada pašvaldības investīciju projekta īstenošanai
226 407,78 EUR (divi simti divdesmit sešu tūkstošu četri simti septiņu euro un 78 centu)
apmērā, tajā skaitā 2017. gadā 226 407,78 EUR (divi simti divdesmit seši tūkstoši četri
simti septiņi euro un 78 centi), ar aizņēmuma pamatsummas atmaksas termiņu no
2018.gada marta līdz 2027.gada decembrim (ieskaitot).
4. Aizņēmumu garantēt ar Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu.
Pielikumā: Paredzamā aizņēmuma atmaksas plānotais grafiks uz 3 lp.
Domes priekšsēdētājs
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Alūksnē
2017. gada 28. jūnijā

sēdes protokols Nr.10, 18.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.179

Par grozījumiem Alūksnes novada domes 27.04.2017. lēmumā Nr.135 “Par aizņēmumu
projekta „Infrastruktūras uzlabošana industriālās teritorijas attīstībai Alūksnes novada
Jaunlaicenes ciemā” īstenošanai”
Ņemot vērā 08.06.2017. starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un Alūksnes novada
pašvaldību noslēgtās vienošanās Nr.3.3.1.0/16/I/012 grozījumus Nr.1, kas reģistrēti Alūksnes
novada pašvaldībā 09.06.2017. ar Nr.ANP/1-45.3/17/96, 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,
Veikt grozījumus Alūksnes novada domes 27.04.2017. lēmumā Nr. 135 “Par aizņēmumu
projekta „Infrastruktūras uzlabošana industriālās teritorijas attīstībai Alūksnes novada
Jaunlaicenes ciemā” īstenošanai”:
1. Lēmuma 1.punktā skaitli un tekstu iekavās “108 068,29 EUR (viens simts astoņi tūkstoši
sešdesmit astoņu euro un 29 centu)” aizstāt ar skaitli un tekstu iekavās “129 817,40 EUR
(viens simts divdesmit deviņi tūkstoši astoņi simti septiņpadsmit euro un 40 centi)”.
2. Paredzamā aizņēmuma atmaksas plānoto grafiku izteikt jaunā redakcijā, saskaņā ar
pielikumu.
3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu.
Pielikumā: Paredzamā aizņēmuma atmaksas plānotais grafiks (jaunā redakcijā) uz 3 lp.
Domes priekšsēdētājs

A.DUKULIS

Lēmuma projekts satur ierobežotas
pieejamības informāciju

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 28. jūnijā

sēdes protokols Nr.10, 19.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.180

Par grozījumiem Alūksnes novada domes 22.12.2016. lēmumā Nr.435 „Par amata vietām
un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”

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 28. jūnijā

sēdes protokols Nr.10, 20.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.181

Par saistošo noteikumu Nr. 11/2017
„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. 11/2017 „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

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 28. jūnijā

sēdes protokols Nr.10, 21.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.182

Par apstrīdēto Alūksnes novada pašvaldības iestādes “Būvvalde”
2017. gada 8. maija lēmumu Nr. BUV/3-14/17/12

Administratīvais akts

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 28. jūnijā

sēdes protokols Nr.10, 22.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.183

Par grozījumiem Alūksnes novada domes 25.05.2017. lēmumā Nr. 158 “Par Alūksnes
novada attīstības programmas 2011.-2017. Investīciju plāna 2015.-2017. gadam
aktualizēšanu”
Izskatot Kultūras ministrijas sagatavoto apkārtrakstu par „Darbības programmas
„Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa 5.5.1. īstenošanu, pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1.punktu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 22.
panta trešo daļu, Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību
teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 24. un 73.punktu un atbilstoši 20.12.2016.
Ministru kabineta rīkojumam Nr.779 “Par 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt
un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus”
projektu iesniegumu iesniedzēju saraksta apstiprināšanu”,
Precizēt Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. Investīciju plānā 2015.2017. gadam projektam Nr. 72 ierakstu ailē “Projekta plānotie darbības rezultāti un to
rezultatīvie rādītāji”, izsakot to šādā redakcijā:
“Veikti ieguldījumi 4 valsts nozīmes arhitektūras un kultūras pieminekļos (Alūksnes
pilsdrupas, Paviljons – rotonda, Mauzolejs, bagāžas šķūnis šaursliežu dzelzceļa līnijā), izbūvētas
divas laivu piestātnes (Alūksnes ezerā pie Aleksandra paviljona Alūksnes muižas parkā un
Tempļakalna parkā pie dolomīta kāpnēm), radīti 3 jauni pakalpojumi kultūras mantojuma
objektos (Alūksnes pilsdrupu Dienvidu torņa ekspozīcija, Alūksnes Muižas parka interaktīva
skaņas, video un gaismas projekcija, Alūksnes stacijas bagāžas šķūņa ekspozīcija “Alūksnes
Bānīša stacija”), tūristu skaita pieaugums 30000 2023.gadā (salīdzinot ar 2015.gadu)”.
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 28. jūnijā

sēdes protokols Nr.10, 23.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.184

Par projektu “Pašvaldības autoceļa “Bambāļi – Tortuži – Dēliņkalns” pārbūve un
“Jaunlaicene – Dauguļi – Vidzemes šoseja” 1. kārtas pārbūve Jaunlaicenes 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. noteikumiem 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 21.1 un 21.2 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
2016.gada 30. jūnija lēmumu Nr. 230 “Par grozījumu Alūksnes novada domes 2015. gada 27.
novembra lēmuma Nr. 375 “Par finansējumu un laika periodu projektu realizācijai””,
1. Iesniegt projekta Pašvaldības autoceļa “Bambāļi – Tortuži – Dēliņkalns” pārbūve un
“Jaunlaicene – Dauguļi – Vidzemes šoseja” 1. kārtas pārbūve Jaunlaicenes 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 228 600,84 EUR (divi simti divdesmit astoņu tūkstošu
seši simti euro un 84 centu) apmērā, tajā skaitā projekta:
2.1. attiecināmās izmaksas 125290,00 EUR (viens simts divdesmit pieci tūkstoši divi simti
deviņdesmit euro un 00 centi), ko sastāda ELFLA finansējums 90% apmērā jeb
112761,00 EUR (viens simts divpadsmit tūkstoši septiņi simti sešdesmit viens euro un 00
centi) un Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējums 10% apmērā jeb 12529,00 EUR
(divpadsmit tūkstoši pieci simti divdesmit deviņi euro un 00 centi),
2.2. neattiecināmās izmaksas 103 310,84 (viens simts trīs tūkstoši trīs simti desmit euro un 84
centi).
3. Projekta atbalsta gadījumā, nodrošināt:
3.1. Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējumu 75174,00 EUR (septiņdesmit pieci tūkstoši
viens simts septiņdesmit četri euro un 00 centi), ko sastāda projekta attiecināmās
izmaksas 12529,00 EUR (divpadsmit tūkstoši pieci simti divdesmit deviņi euro un 00
centi) un projekta neattiecināmās izmaksas 62645,00 EUR (sešdesmit divi tūkstoši seši
simti četrdesmit pieci euro un 00 centi),
3.2. Jaunlaicenes pagasta pārvaldes apstiprinātā budžeta ietvaros finansējumu
40665,84 EUR (četrdesmit tūkstoši seši simti sešdesmit pieci euro un 84 centi), ko

sastāda projekta neattiecināmās izmaksas finansējumu 40665,84 EUR (četrdesmit
tūkstoši seši simti sešdesmit pieci euro un 84 cents).
4. Noteikt par projekta atbildīgo personu Jaunlaicenes, Veclaicenes un Ziemera pagastu
pārvalžu vadītāju Iveta VĀRTUKAPTEINI.
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 28. jūnijā

sēdes protokols Nr.10, 24.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.185

Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Brūža ielā 7, Alūksnē, Alūksnes
novadā daļas iznomāšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 77. panta ceturto daļu, Ministru kabineta
2010. gada 8. jūnija noteikumu Nr.515 „Noteikumi par publiskas personas mantas iznomāšanas
kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 7.,
11.punktu,
1. Nodot iznomāšanai Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Brūža ielā 7,
Alūksnē, Alūksnes novadā, būves kadastra apzīmējums 3601 015 2612 001, daļu, kas
sastāv no:
1.1. palīgtelpas (saskaņā ar ēkas kadastrālās uzmērīšanas lietu telpu Nr.28) 12,0 m²
platībā;
1.2. daļas no vestibila (saskaņā ar ēkas kadastrālās uzmērīšanas lietu telpas Nr.27
daļu) 48,5 m² platībā.
2. Nomnieku noskaidrot mutiskā izsolē.
3. Telpu izmantošanas mērķis – kafejnīcas darbībai, nomas termiņš – līdz 12 gadiem.
4. Noteikt pienākumu nomniekam papildus segt:
4.1. aprīkojuma izmaksas (bez pievienotās vērtības nodokļa) 201,47 EUR (divi simti
viens euro un 47 centi) mēnesī;
4.2. siltumenerģijas izdevumus proporcionāli iznomāto telpu platībai;
4.3. elektroenerģijas izdevumus pēc kontrolskaitītāja rādījumiem;
4.4. ūdens un kanalizācijas izdevumus pēc kontrolskaitītāju rādījumiem;
4.5. atkritumu izdevumus, līgumu slēdzot ar atkritumu apsaimniekotāju.
5. Uzdot Alūksnes Kultūras centram noteikt izsoles noteikumos iekļaujamās
pakalpojuma apjoma un kvalitātes prasības.
6. Uzdot nekustamā īpašuma Brūža ielā 7, Alūksnē, Alūksnes novadā daļas nomas
tiesību izsoles organizēšanu un nosacītās nomas maksas noteikšanu veikt Alūksnes
novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas komisijai, turpmāk tekstā - komisija.
7. Pilnvarot komisiju apstiprināt publicējamo informāciju par nomas objektu.
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
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Alūksnē
2017. gada 28. jūnijā

sēdes protokols Nr.10, 25.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.186
Par darba attiecību izbeigšanu ar B.ANDRANOVU

Ņemot vērā Alūksnes novada domes 27.10.2016. lēmumu Nr.343 „Par Mālupes
pamatskolas likvidāciju” sēdes protokols Nr.17, 2.p.,
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 9.punktu, Izglītības
likuma 17. panta trešās daļas 2.punktu, Darba likuma 101. panta pirmās daļas 10.punktu,
1. Atbrīvot Mālupes pamatskolas direktoru Broņislavu ANDRANOVU no amata.
2. Uzdot Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektoram organizēt B.ANDRANOVA
atbrīvošanu Darba likumā noteiktajā kārtībā.
3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu.
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 28. jūnijā

sēdes protokols Nr.10, 26.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.187
Par darba attiecību izbeigšanu ar Elvīru AIZUPI

Izskatot Ziemeru pamatskolas direktores pienākumu izpildītājas Elvīras AIZUPES
iesniegumu par atbrīvošanu no Ziemeru pamatskolas direktores pienākumu izpildītājas amata,
reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 2017. gada 31. maijā ar Nr. ANP/1-42/17/2245,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 9.punktu, Izglītības
likuma 17. panta trešās daļas 2.punktu, Darba likuma 100. panta pirmo daļu,
1. Atbrīvot no Ziemeru pamatskolas direktores pienākumu izpildītājas amata Elvīru
AIZUPI.
2. Uzdot Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektoram organizēt E.AIZUPES atbrīvošanu
Darba likumā noteiktajā kārtībā.
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 28. jūnijā

sēdes protokols Nr.10, 27.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.188
Par deputātu ievēlēšanu pastāvīgajās komitejās

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 10.punktu, 50. pantu,
Alūksnes novada domes 2013. gada 25. jūlija saistošo noteikumu Nr. 18/2013 “Alūksnes novada
pašvaldības nolikums” 13. punktu,
1. Finanšu komitejā ievēlēt deputātus:
1.1. Arturu DUKULI;
1.2. Dzintaru ADLERU;
1.3. Aivaru FOMINU;
1.4. Ainaru MELDERU;
1.5. Līgu LANGRATI;
1.6. Druvi MUCENIEKU;
1.7. Modri LAZDEKALNU.
2. Tautsaimniecības komitejā ievēlēt deputātus:
2.1. Dzintaru ADLERU;
2.2. Modri LAZDEKALNU;
2.3. Laimoni SĪPOLU;
2.4. Askoldu ZELMENI;
2.5. Violu Aiju KAPARŠMITI;
2.6. Ainaru MELDERU;
2.7. Jāni ZELTIŅU.
3. Sociālā, izglītības un kultūras komitejā ievēlēt deputātus:
3.1. Aivaru FOMINU;
3.2. Druvi MUCENIEKU;
3.3. Marutu KAULIŅU;
3.4. Verneru KALĒJU;
3.5. Mārtiņu AUGSTKLNIETI;
3.6. Deputātu, kas stājas J.ZILKALNES vietā;
3.7. Jāni ZELTIŅU.
Domes priekšsēdētājs

A.DUKULIS

LATVIJAS REPUBLIKA

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000018622
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Alūksnē
2017. gada 28. jūnijā

sēdes protokols Nr.10, 28.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.189
Par Alūksnes novada vēlēšanu komisiju

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, Republikas
pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 1. un 9. pantu,
1.
2.

Izveidot Alūksnes novada vēlēšanu komisiju 7 (septiņu) locekļu sastāvā.
Noteikt Alūksnes novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas termiņu līdz
2017. gada 25. jūlijam.

Domes priekšsēdētājs

A.DUKULIS

LATVIJAS REPUBLIKA

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000018622
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Alūksnē
2017. gada 28. jūnijā

sēdes protokols Nr.10, 29.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.190

Par grozījumu izdarīšanu Alūksnes novada pašvaldības komisijas
“Zemes lietu komisija” nolikumā
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27.punktu, 61. panta
trešo daļu,
1.

Izdarīt grozījumus Alūksnes novada pašvaldības komisijas “Zemes lietu komisija” nolikumā
(turpmāk tekstā – Nolikums) un turpmāk:
1.1. Izteikt Nolikuma 1.4.punktu šādā redakcijā:
“1.4. KOMISIJAI ir savs zīmogs un noteikta parauga veidlapa”;
1.2. Izteikt Nolikuma 4.1. punktu šādā redakcijā:
“4.1. KOMISIJA tiek ievēlēta 5 (piecu) tās locekļu sastāvā un darbojas līdz jaunas
KOMISIJAS ievēlēšanai. Par KOMISIJAS locekļiem var būt personas, kurām ir
zināšanas Komisijas kompetences jautājumos un pašvaldības darbā”.

2.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

Domes priekšsēdētājs

A.DUKULIS

(satur ierobežotas pieejamības informāciju)

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 28. jūnijā

sēdes protokols Nr.10, 30.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.191
Par Zemes lietu komisijas sastāva apstiprināšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 9. punktu, Alūksnes
novada pašvaldības Zemes lietu komisijas nolikuma (apstiprināts ar Alūksnes novada domes
28.01.2016. lēmumu Nr. 16) 4.1.punktu,
1.

2.

Iecelt par Alūksnes novada pašvaldības Zemes lietu komisijas locekļiem:
1.1. Agnesi FORSTERI, personas kods [..];
1.2. Ilzi KALNIŅU, personas kods [..];
1.3. Ināru KAPULINSKU, personas kods [..];
1.4. Inesi RANDU, personas kods [..];
1.5. Sandru SMILDZIŅU, personas kods [..].
Lēmums stājas spēkā 2017. gada 1. jūlijā.

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 28. jūnijā

sēdes protokols Nr.10, 31.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.192

Par Apstādījumu aizsardzības komisijas nolikuma apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27.punktu, 61. panta
trešo daļu, Alūksnes novada domes 25.07.2013. saistošo noteikumu Nr. 18/2013 “Alūksnes
novada pašvaldības nolikums” 14.6.punktu,
Apstiprināt Alūksnes novada pašvaldības Apstādījumu aizsardzības komisijas nolikumu
(pielikumā uz četrām lapām).
Domes priekšsēdētājs

A.DUKULIS

(satur ierobežotas pieejamības informāciju)

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 28. jūnijā

sēdes protokols Nr.10, 32.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.193

Par Apstādījumu aizsardzības komisijas sastāva apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 9. punktu, Alūksnes
novada domes 25.07.2013. saistošo noteikumu Nr. 18/2013 “Alūksnes novada pašvaldības
nolikums” 14.6.punktu, Apstādījumu aizsardzības komisijas nolikuma (apstiprināts ar Alūksnes
novada domes 28.06.2017. lēmumu Nr. 192) 1.1. un 4.2.punktu,
1.

Iecelt par Alūksnes novada pašvaldības Apstādījumu aizsardzības komisijas locekļiem:
1.1. Āri KREICI, personas kods [..];
1.2. Zigmāru MAZULI, personas kods [..];
1.3. Ingrīdu RIBOZOLU, personas kods [..];
1.4. Madaru SILDEGU, personas kods [..].

2.

Lēmums stājas spēkā 2017. gada 1. jūlijā.

3.

Atzīt par spēku zaudējušu Alūksnes novada domes 27.06.2013. lēmumu Nr. 268 “Par
Alūksnes novada pašvaldības komisijas “Apstādījumu aizsardzības komisija” izveidošanu”
(sēdes protokols Nr.11, 5.punkts).

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 28. jūnijā

sēdes protokols Nr.10, 33.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.194

Par grozījumiem Īpašumu atsavināšanas komisijas nolikumā
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27.punktu, 61. panta
trešo daļu, Alūksnes novada domes 25.07.2013. saistošo noteikumu Nr. 18/2013 “Alūksnes
novada pašvaldības nolikums” 14.5.punktu,
Izdarīt grozījumus Īpašumu atsavināšanas komisijas nolikumā Nr. 12/2013, apstiprināts
ar Alūksnes novada domes 28.11.2013. lēmumu Nr.551:
1. papildināt ar 1.1 punktu šādā redakcijā:
“1.1 Komisija darbojas līdz jaunas komisijas ievēlēšanai.”
2. papildināt ar 18.1 punktu šādā redakcijā:
“18.1 Par komisijas locekli var būt persona, kurai ir zināšanas komisijas kompetences
jautājumos un pašvaldības darbā.”
Domes priekšsēdētājs

A.DUKULIS

(satur ierobežotas pieejamības informāciju)

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 28. jūnijā

sēdes protokols Nr.10, 34.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.195

Par Īpašumu atsavināšanas komisijas sastāva apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 9. punktu, Alūksnes
novada domes 2013. gada 25. jūlija saistošo noteikumu Nr. 18/2013 “Alūksnes novada
pašvaldības nolikums” 14.5. punktu, Alūksnes novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas
komisijas nolikuma (apstiprināts ar Alūksnes novada domes 28.11.2013. lēmumu Nr. 551)
18. punktu,
1.

Noteikt Alūksnes novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas komisijai 4 (četru) locekļu
sastāvu.

2.

Iecelt par Alūksnes novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas komisijas locekļiem:
2.1. Viktoriju AVOTU, personas kods [..];
2.2. Māru KOVAĻENKO, personas kods [..];
2.3. Inesi RANDU, personas kods [..];
2.4. Sanitu RIBAKU, personas kods [..].

3.

Atzīt par spēku zaudējušiem:
3.1. Alūksnes novada domes 23.07.2009. lēmumu Nr. 64 “Par Alūksnes novada pašvaldības
pastāvīgās komisijas “Pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisija” izveidošanu”;
3.2. Alūksnes novada domes 17.12.2009. lēmumu Nr. 416 “Par J. SKULTES ievēlēšanu par
Alūksnes novada pašvaldības pastāvīgās komisijas “Pašvaldības īpašumu atsavināšanas
komisija” locekli”;
3.3. Alūksnes novada domes 22.03.2012. lēmumu Nr. 73 “Par Pašvaldības īpašumu
atsavināšanas komisijas sastāvu”.

4.

Lēmums stājas spēkā 2017. gada 1. jūlijā.

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 28. jūnijā

sēdes protokols Nr.10, 35.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.196

Par Alūksnes novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas nolikuma apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27.punktu, 61. panta
trešo daļu, Alūksnes novada domes 25.07.2013. saistošo noteikumu Nr. 18/2013 “Alūksnes
novada pašvaldības nolikums” 14.10.punktu,
Apstiprināt Alūksnes novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas nolikumu (pielikumā uz 4
(četrām) lapām).
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 28. jūnijā

sēdes protokols Nr.10, 36.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.197
Par Dzīvokļu komisijas sastāva apstiprināšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 9. punktu, Alūksnes
novada domes 25.07.2013. saistošo noteikumu Nr. 18/2013 “Alūksnes novada pašvaldības
nolikums” 14.10.punktu, Alūksnes novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas nolikuma
(apstiprināts ar Alūksnes novada domes 28.06.2017. lēmumu Nr. 196) 4.1. un 4.2.punktu,
1. Iecelt par Alūksnes novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas locekļiem:
1.1. Ingu BERKULI, personas kods [..];
1.2. Inesi ČIBALU, personas kods [..];
1.3. Lailu GORKIJU, personas kods [..];
1.4. Māru KAULIŅU, personas kods [..].
2. Lēmums stājas spēkā 2017. gada 1. jūlijā.
3. Atzīt par spēku zaudējušu Alūksnes novada domes 21.01.2010. lēmumu Nr. 35 “Par
Alūksnes novada pašvaldības pastāvīgās komisijas “Dzīvokļu komisija” izveidošanu”
(sēdes protokols Nr.1, 37.punkts).
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 28. jūnijā

sēdes protokols Nr.10, 37.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.198

Par Administratīvās komisijas nolikuma apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27.punktu, 61. panta
trešo daļu, Alūksnes novada domes 25.07.2013. saistošo noteikumu Nr. 18/2013 “Alūksnes
novada pašvaldības nolikums” 14.2.punktu,
Apstiprināt Alūksnes novada pašvaldības Administratīvās komisijas nolikumu (pielikumā
uz četrām lapām).
Domes priekšsēdētājs

A.DUKULIS

(satur ierobežotas pieejamības informāciju)

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 28. jūnijā

sēdes protokols Nr.10, 38.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.199

Par Administratīvās komisijas sastāva apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 9. punktu, Latvijas
Administratīvo pārkāpumu kodeksa 207. pantu, Alūksnes novada domes 25.07.2013. saistošo
noteikumu Nr. 18/2013 “Alūksnes novada pašvaldības nolikums” 14.2.punktu, Alūksnes novada
pašvaldības Administratīvās komisijas nolikuma (apstiprināts ar Alūksnes novada domes
28.06.2017. lēmumu Nr. 198) 9.punktu,
1.

Iecelt par Alūksnes novada pašvaldības Administratīvās komisijas locekļiem:
1.1.Sabīni LAPIŅU, personas kods [..];
1.2.Svetlanu SOLDATOVU, personas kods [..];
1.3.Gintu TETEROVSKIS, personas kods [..];
1.4.Arturu UPĪTI, personas kods [..];
1.5.Modrīti VOSKU, personas kods [..].

2.

Lēmums stājas spēkā 2017. gada 1. jūlijā.

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 28. jūnijā

sēdes protokols Nr.10, 39.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.200

Par Alūksnes novada pašvaldības komisijas “Licencēšanas komisija” nolikuma
apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27.punktu, 61. panta
trešo daļu,
Apstiprināt Alūksnes novada pašvaldības komisijas “Licencēšanas komisija” nolikumu.
Alūksnes novada pašvaldības komisijas “Licencēšanas komisija” nolikums uz 3 (trīs) lapām
– pielikumā.
Domes priekšsēdētājs

A.DUKULIS

(satur ierobežotas pieejamības informāciju)

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 28. jūnijā

sēdes protokols Nr.10, 40.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.201
Par Licencēšanas komisijas sastāva apstiprināšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 9. punktu, Alūksnes
novada domes 2013. gada 25. jūlija saistošo noteikumu Nr. 18/2013 “Alūksnes novada
pašvaldības nolikums” 14.7. punktu, Alūksnes novada pašvaldības Licencēšanas komisijas
nolikuma (apstiprināts ar Alūksnes novada domes 28.06.2017. lēmumu Nr. 200) 2. punktu,
1. Iecelt par Alūksnes novada pašvaldības Licencēšanas komisijas locekļiem:
1.1. Everitu BALANDI, personas kods [..];
1.2. Sanitu BĒRZIŅU, personas kods [..];
1.3. Māru KOVAĻENKO, personas kods [..];
1.4. Sanitu RIBAKU, personas kods [..].
2. Lēmums stājas spēkā 2017. gada 1. jūlijā.
Domes priekšsēdētājs

A.DUKULIS

(satur ierobežotas pieejamības informāciju)

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 28. jūnijā

sēdes protokols Nr.10, 41.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.202

Par Pedagoģiski medicīniskās komisijas izveidošanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 9. punktu, Alūksnes
novada domes 25.07.2013. saistošo noteikumu Nr. 18/2013 “Alūksnes novada pašvaldības
nolikums” 14.9.punktu,
1. Izveidot Pedagoģiski medicīnisko komisiju (turpmāk – komisija) 6 cilvēku sastāvā.
2. Apstiprināt komisiju šādā sastāvā:
2.1. Komisijas priekšsēdētāja – Ineta BĒRZIŅA (personas kods [..]), Alūksnes novada
pašvaldības Izglītības pārvaldes speciālās izglītības skolotāja;
2.2. Komisijas sekretāre – Eleonora ILSJĀNE (personas kods [..]), Alūksnes novada
pašvaldības Izglītības pārvaldes lietvedības sekretāre;
2.3. Komisijas locekļi:
2.3.1. Vēsma KALĒJA (personas kods [..]), Alūksnes novada pašvaldības Izglītības
pārvaldes psiholoģe;
2.3.2. Ziedīte AIGARE (personas kods [..]) – Alūksnes novada pašvaldības Izglītības
pārvaldes skolotāja logopēde;
2.3.3. Irēna GREIVULE (personas kods [..]) – psihiatre;
2.3.4. Līga SMOĻAKA (personas kods [..]) – Alūksnes novada pašvaldības Izglītības
pārvades skolotāja logopēde.
3. Lēmums stājas spēkā 2017. gada 1. jūlijā.
4. Atzīt par spēku zaudējušu Alūksnes novada domes 17.09.2009. lēmuma Nr.190 „Par
pedagoģiski medicīniskās komisijas izveidošanu” 1. un 2.punktu.
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 28. jūnijā

sēdes protokols Nr.10, 42.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.203

Par Alūksnes novada domes 26.09.2013. lēmuma Nr. 407 “Par Būvju pieņemšanas
ekspluatācijā komisiju” atzīšanu par spēku zaudējušu
Pamatojoties likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas ievaddaļu, ņemot vērā
Būvniecības likuma 6.1 panta otro daļu,12. panta trešās daļas 7.punktu,
Atzīt par spēku zaudējušu Alūksnes novada domes 26.09.2013. lēmumu Nr. 407 “Par
Būvju pieņemšanas ekspluatācijā komisiju”, sēdes protokols Nr. 17, 11.punkts.

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 28. jūnijā

sēdes protokols Nr.10, 43.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.204
Par Iepirkuma komisijas nolikumu

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, 61. panta
trešo daļu, Alūksnes novada domes 2013. gada 25. jūlija saistošo noteikumu Nr. 18/2013
“Alūksnes novada pašvaldības nolikums” 14.4. punktu,
Apstiprināt Alūksnes novada pašvaldības Iepirkuma komisijas nolikumu.
Domes priekšsēdētājs

A.DUKULIS

(satur ierobežotas pieejamības informāciju)

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 28. jūnijā

sēdes protokols Nr.10, 44.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.205
Par Iepirkuma komisijas sastāva apstiprināšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 9. punktu, Alūksnes
novada domes 2013. gada 25. jūlija saistošo noteikumu Nr. 18/2013 “Alūksnes novada
pašvaldības nolikums” 14.4. punktu,
1. Iecelt par Alūksnes novada pašvaldības Iepirkuma komisijas locekļiem:
1.1. Viktoriju AVOTU, personas kods [..];
1.2. Juri BALANDI, personas kods [..];
1.3. Ingu BERKULI, personas kods [..];
1.4. Aivu EGLI, personas kods [..];
1.5. Sanitu EGLĪTI, personas kods [..];
1.6. Valentīnu FEDOTOVU, personas kods [..];
1.7. Evitu ŅEDAIVODINU, personas kods [..];
1.8. Aritu PRIŽAVOITI, [..];
1.9. Sandru SMILDZIŅU, personas kods [..].
2. Par Iepirkuma komisijas priekšsēdētāju no komisijas locekļiem ievēlēt Ingu BERKULI.
3. Lēmums stājas spēkā 2017. gada 1. jūlijā.
Domes priekšsēdētājs

A.DUKULIS

(satur ierobežotas pieejamības informāciju)

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 28. jūnijā

sēdes protokols Nr.10, 45.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.206
Par atļauju Madarai SILDEGAI savienot amatu

1.

2.

Izskatījusi Madaras SILDEGAS 27.06.2017. iesniegumu (saņemts Alūksnes novada
pašvaldībā 27.06.2017. un reģistrēts ar Nr. ANP/1-47/17/2688), kurā viņa lūdz atļauju
savienot valsts amatpersonas – Alūksnes novada pašvaldības Apstādījumu aizsardzības
komisijas locekles amatu ar ainavu arhitektes darbu Alūksnes novada pašvaldības
administrācijas Īpašumu nodaļā, 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” M. SILDEGA
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 24.03.2017. darba līgumam Nr. 89 M. SILDEGA strādā Alūksnes novada
pašvaldības administrācijas Īpašumu nodaļā par ainavu arhitekti. Vērtējot ainavu
arhitekta amata mērķi – Alūksnes novada vides kvalitātes uzlabošana, ainavu un
apstādījumu plānošana, veidošana un kopšanas organizēšana, Likuma izpratnē,
secināms, ka M. SILDEGA, pildot Alūksnes novada pašvaldības ainavu arhitektes darba
pienākumus, nav valsts amatpersona.
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

3.

4.

5.

6.

pieļaujama, ja tā nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām
ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
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
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.
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.
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. SILDEGAI savienot valsts amatpersonas amatu.
Ņemot vērā šī lēmuma sagatavošanas laikā konstatētus faktiskos apstākļus un izvērtējot
Alūksnes novada pašvaldības Apstādījumu aizsardzības komisijas locekļa amata un
Alūksnes novada pašvaldības administrācijas Īpašumu nodaļas ainavu arhitekta darba
pienākumus un kompetences, kā arī saņemot M. SILDEGAS 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 locekļa 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 Madarai SILDEGAI (personas kods [..]) savienot Alūksnes novada pašvaldības
Apstādījumu aizsardzības komisijas locekļa amatu ar Alūksnes novada pašvaldības ainavu
arhitekta 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 ainavu arhitekta 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

(satur ierobežotas pieejamības informāciju)
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Alūksnē
2017. gada 28. jūnijā

sēdes protokols Nr.10, 46.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.207
Par atļauju Ilzei KALNIŅAI savienot amatus

1. Izskatījusi Ilzes KALNIŅAS 22.06.2017. iesniegumu (saņemts Alūksnes novada pašvaldībā
22.06.2013. un reģistrēts ar Nr. ANP/1-47/17/2639), kurā viņa lūdz atļauju savienot valsts
amatpersonas amatu Alūksnes novada pašvaldības Zemes lietu komisijā ar juristes darbu
Alūksnes novada pašvaldības administrācijas Juridiskajā nodaļā un ar saimniecisko darbību
juridisko pakalpojumu sniegšanā, 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. KALNIŅA ir iecelta 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 17.08.2009. darba līgumu Nr.67 I. KALNIŅA strādā Alūksnes novada
pašvaldības administrācijas Juridiskajā nodaļā par juristi. Vērtējot jurista galvenos
uzdevums – veikt pašvaldības darba tiesisko vērtējumu, sagatavot juridiska rakstura
dokumentus un ziņojumus, pārbaudīt dokumentu atbilstību spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem, pārstāvēt pašvaldības intereses tiesā, Likuma izpratnē, secināms, ka
I.KALNIŅA, veicot pašvaldības jurista amata pienākumus, nav valsts amatpersona.
1.3. Iesniegumā I.KALNIŅA ir norādījusi, ka viņa veic saimniecisko darbību juridisko
pakalpojumu sniegšanā kā Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu maksātāju reģistrā
reģistrēts nodokļu maksātājs.
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. Speciālie amata savienošanas ierobežojumi Alūksnes novada pašvaldības Zemes lietu
komisijas loceklim kā valsts amatpersonai ir noteikti Likuma 7. panta sestajā daļā, kur
norādīts, ka 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. un 4. punktu ir kompetenta sniegt atļauju I. KALNIŅAI savienot valsts amatpersonas
amatu.
6. Ņemot vērā lēmuma sagatavošanas laikā konstatētus faktiskos apstākļus, un, izvērtējot
Alūksnes novada pašvaldības Zemes lietu komisijas locekļa amata un Alūksnes novada
pašvaldības administrācijas Juridiskās nodaļas jurista darba pienākumus, kā arī saņemot
I. KALNIŅAS 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 I. KALNIŅAS tiešo Alūksnes novada pašvaldības Zemes lietu komisijas locekļa
amata pienākumu pildīšanai, tajā skaitā, ja no komisijas locekļu vidus viņa 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. un 4. punktu, 8.1
panta piekto un septīto daļu, Administratīvā procesa likuma 67. pantu, likuma „Par
pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu,
atļaut Ilzei KALNIŅAI (personas kods [..]) savienot Alūksnes novada pašvaldības Zemes
lietu komisijas locekļa amatu ar Alūksnes novada pašvaldības administrācijas Juridiskās nodaļas
jurista darbu un saimniecisko darbību juridisko pakalpojumu sniegšanā.
Amatpersona nevar paļauties uz to, ka šī atļauja vienmēr būs spēkā. Atbilstoši Likuma
8. 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.
1

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 Juridiskās nodaļas jurista darbu vai saimniecisko
darbību sniedzot juridiskos pakalpojumus, 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
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Alūksnē
2017. gada 28. jūnijā

sēdes protokols Nr.10, 47.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.208
Par atļauju Arturam UPĪTIM savienot amatus

1.

2.

Izskatījusi Artura UPĪŠA 22.06.2017. iesniegumu (saņemts Alūksnes novada pašvaldībā
22.06.2017. un reģistrēts ar Nr. ANP/1-47/17/2641), ar lūgumu atļaut savienot valsts
amatpersonas amatu Alūksnes novada pašvaldības Administratīvajā komisijā ar jurista darbu
Alūksnes novada pašvaldības administrācijas Juridiskajā nodaļā un biedrības „Mednieku
klubs „ALSVIĶI”” valdes priekšsēdētāja amatu, Alūksnes novada dome konstatē:
1.1. Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 207. pantu pašvaldības
administratīvo komisiju attiecīgās pašvaldības dome apstiprina uz savu pilnvaru laiku.
Administratīvās komisijas galvenais pienākums ir realizēt pašvaldībai noteiktā
uzdevuma – administratīvo pārkāpuma lietu izskatīšanu un izpildi. Ar Alūksnes novada
domes 28.06.2017. lēmumu Nr.199 „ Par Administratīvās komisijas sastāva
apstiprināšanu” (sēdes protokols Nr.10, 38.punkts) A. UPĪTS ir iecelts Alūksnes novada
pašvaldības Administratīvās komisijas locekļa amatā. Atbilstoši likuma „Par interešu
konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”, turpmāk tekstā – Likums, 4. panta
otrajai daļai Administratīvās komisijas loceklis ir valsts amatpersona
1.2. Saskaņā ar 28.12.2001. darba līgumu Nr. 68 A. UPĪTS strādā Alūksnes novada
pašvaldības administrācijas Juridiskajā nodaļā par juristu. Vērtējot jurista galvenos
uzdevums – veikt pašvaldības darba tiesisko vērtējumu, sagatavot juridiska rakstura
dokumentus un ziņojumus, pārbaudīt dokumentu atbilstību spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem, pārstāvēt pašvaldības intereses tiesā, Likuma izpratnē, secināms,
ka A.UPĪTS, pildot pašvaldības jurista darba pienākumus, nav valsts amatpersona.
1.3. Atbilstoši A. UPĪŠA iesniegumā norādītajam, viņš ir biedrības „Mednieku klubs
„ALSVIĶI””, reģistrācijas Nr.40008114669, valdes priekšsēdētājs. Secināms, ka
Likuma 4. panta izpratnē, minētajā amatā A.UPĪTS nav uzskatāms par valsts
amatpersonu.
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

3.

4.

5.

6.

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.
Speciālie amata savienošanas ierobežojumi Administratīvās komisijas loceklim kā valsts
amatpersonai ir noteikti Likuma 7. panta sestajā daļā, kur norādīts, ka 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.
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.
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. UPĪTIM savienot valsts amatpersonas amatu.
Ņemot vērā šī lēmuma sagatavošanas laikā konstatētus faktiskos apstākļus un izvērtējot
Alūksnes novada pašvaldības Administratīvās komisijas locekļa amata, Alūksnes novada
pašvaldības administrācijas Juridiskās nodaļas jurista un biedrības „Mednieku klubs
„ALSVIĶI”” valdes priekšsēdētāja darba pienākumus, kā arī saņemot A.UPĪŠA
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 A. UPĪŠA tiešo Alūksnes novada pašvaldības Administratīvās komisijas locekļa
amata pienākumu pildīšanai, tajā skaitā, ja no komisijas locekļu vidus viņš tiks ievēlēts par
komisijas priekšsēdētāju, 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 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 Arturam UPĪTIM (personas kods [..]) savienot Alūksnes novada pašvaldības
Administratīvās komisijas locekļa amatu ar Alūksnes novada pašvaldības administrācijas
Juridiskās nodaļas jurista un biedrības „Mednieku klubs „ALSVIĶI””, reģistrācijas
Nr.40008114669, valdes priekšsēdētāja 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 Administratīvās komisijas locekļa amata pildīšanu, ar
Alūksnes novada pašvaldības administrācijas Juridiskās nodaļas jurista un biedrības „Mednieku
klubs „ALSVIĶI”” valdes priekšsēdētāja 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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sēdes protokols Nr.10, 48.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.209
Par atļauju Sanitai RIBAKAI savienot amatus

1. Izskatījusi Sanitas RIBAKAS 26.06.2017. iesniegumu (saņemts Alūksnes novada pašvaldībā
26.06.2017. un reģistrēts ar Nr.ANP/1-47/17/2653), kurā viņa lūdz atļauju savienot valsts
amatpersonas – Alūksnes novada pašvaldības Licencēšanas un Īpašumu atsavināšanas
komisiju locekles amatu ar Alūksnes novada pašvaldības administrācijas Grāmatvedības
pamatlīdzekļu grāmatvedes amatu, Alūksnes novada dome konstatē:
1.1. Ar Alūksnes novada domes 28.06.2017. lēmumu Nr.201 „Par Licencēšanas komisijas
sastāva apstiprināšanu” (sēdes protokols Nr.10, 40.punkts) S.RIBAKA ir ievēlēta par
Licencēšanas komisijas locekli. Ar Alūksnes novada domes 28.06.2017. lēmumu Nr. 200
,,Par Alūksnes novada pašvaldības komisijas “Licencēšanas komisija” nolikuma
apstiprināšanu” (sēdes protokols Nr.10, 39. punkts) ir apstiprināts Licencēšanas komisijas
nolikums, kur galvenais komisijas uzdevums ir veikt licenču izsniegšanu saimnieciskajai
darbībai, citu saskaņojumu un atļauju izsniegšanu saskaņā ar Alūksnes novada
pašvaldības saistošajiem noteikumiem un lēmumiem. Atbilstoši likuma „Par interešu
konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”, turpmāk tekstā – Likums, 4.panta
otrajai daļai Licencēšanas komisijas loceklis ir valsts amatpersona.
1.2. Ar Alūksnes novada domes 28.06.2017. lēmumu Nr.195 „Par Īpašumu atsavināšanas
komisijas sastāva apstiprināšanu” (sēdes protokols Nr.10, 34.punkts) S.RIBAKA ir
ievēlēta par Īpašumu atsavināšanas komisijas locekli. Ar Alūksnes novada domes
28.11.2013. lēmumu Nr. 551 ,,Par Īpašumu atsavināšanas komisijas nolikumu” (sēdes
protokols Nr.21, 21. punkts) ir apstiprināts Īpašumu atsavināšanas komisijas nolikums,
kur galvenais komisijas uzdevums ir veikt Alūksnes novada mantas atsavināšanu.
Atbilstoši likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”, turpmāk
tekstā – Likums, 4.panta otrajai daļai Īpašumu atsavināšanas komisijas loceklis ir valsts
amatpersona.
1.3. Saskaņā ar 28.12.2001. darba līgumu Nr.57, S.RIBAKA strādā par Alūksnes novada
pašvaldības administrācijas Grāmatvedības pamatlīdzekļu grāmatvedi. Vērtējot šī amata
galvenos uzdevums – veikt pašvaldības pamatlīdzekļu grāmatvedības uzskaiti, Likuma

izpratnē, secināms, ka S.RIBAKA, veicot pašvaldības Grāmatvedības pamatlīdzekļu
grāmatvedes amata pienākumus, nav valsts amatpersona.
1.4. Iesniegumā S.RIBAKA ir norādījusi, ka ir sabiedrības ar ierobežotu atbildību “ANDIO”
(reģistrācijas Nr. 44103044156) grāmatvede.

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 Licencēšanas un
Īpašumu atsavināšanas komisiju 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 S.RIBAKAI savienot valsts amatpersonas amatu.
6. Ņemot vērā šī lēmuma sagatavošanas laikā konstatētos faktiskos apstākļus un izvērtējot
Alūksnes novada pašvaldības Licencēšanas un Īpašumu atsavināšanas komisiju locekļu amatu
un Alūksnes novada pašvaldības administrācijas Grāmatvedības pamatlīdzekļu grāmatvedes,
kā arī SIA “ANDIO” grāmatvedes darba pienākumus, kā arī saņemot S.RIBAKAS
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 un Īpašumu atsavināšanas komisiju locekļu amatu
pienākumu pildīšanai, tajā skaitā – ja viņa, no kādas komisijas locekļu vidus, tiks ievēlēta par
kādas 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 Sanitai RIBAKAI (personas kods [..]) savienot Alūksnes novada pašvaldības
Licencēšanas un Īpašumu atsavināšanas komisiju locekļu amatus ar Alūksnes novada
pašvaldības administrācijas Grāmatvedības pamatlīdzekļu grāmatvedes un SIA “ANDIO”
grāmatvedes darbu.

Amatpersona nevar paļauties uz to, ka šī atļauja vienmēr būs spēkā. Atbilstoši Likuma
8. 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 un Īpašumu atsavināšanas komisiju
locekļu amata pildīšanu un Alūksnes novada pašvaldības administrācijas Grāmatvedības
pamatlīdzekļu grāmatvedes, kā arī SIA “ANDIO” grāmatvedes 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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Alūksnē
2017. gada 28. jūnijā

sēdes protokols Nr.10, 49.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.210
Par atļauju Sabīnei LAPIŅAI savienot amatu

1.

2.

3.

Izskatījusi Sabīnes LAPIŅAS 26.06.2017. iesniegumu (saņemts Alūksnes novada
pašvaldībā 26.06.2017. un reģistrēts ar Nr. ANP/1-42/17/2647), ar lūgumu atļaut savienot
valsts amatpersonas amatu Alūksnes novada pašvaldības Administratīvajā komisijā ar
Alūksnes novada bāriņtiesas lietvedes darbu, Alūksnes novada dome konstatē:
1.1. Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 207. pantu pašvaldības
administratīvo komisiju attiecīgās pašvaldības dome apstiprina uz savu pilnvaru laiku.
Administratīvās komisijas galvenais pienākums ir realizēt pašvaldībai noteiktā
uzdevuma – administratīvo pārkāpuma lietu izskatīšanu un izpildi. Ar Alūksnes novada
domes 28.06.2017. lēmumu Nr.199 „ Par Administratīvās komisijas sastāva
apstiprināšanu” (sēdes protokols Nr.10, 38.punkts) S. LAPIŅA ir iecelta Alūksnes
novada pašvaldības Administratīvās komisijas locekļa amatā. Atbilstoši likuma „Par
interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”, turpmāk tekstā – Likums,
4. panta otrajai daļai Administratīvās komisijas loceklis ir valsts amatpersona.
1.2. Saskaņā ar 25.05.2017. darba līgumu Nr. 3 S. LAPIŅA strādā Alūksnes novada bāriņtiesā
par lietvedi. Vērtējot lietveža galvenos darba uzdevums – nodrošināt iestādes dokumentu
pārvaldību, Likuma izpratnē secināms, ka S. LAPIŅA, pildot Alūksnes novada
bāriņtiesas lietveža darba pienākumus, nav valsts amatpersona.
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.
Speciālie amata savienošanas ierobežojumi Administratīvās komisijas loceklim kā valsts
amatpersonai ir noteikti Likuma 7. panta sestajā daļā, kur norādīts, ka 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.
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.
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 un sestās
daļas 3. punktu ir kompetenta sniegt atļauju S. LAPIŅAI savienot valsts amatpersonas
amatus.
Ņemot vērā šī lēmuma sagatavošanas laikā konstatētus faktiskos apstākļus un izvērtējot
Alūksnes novada pašvaldības Administratīvās komisijas locekļa amata un Alūksnes novada
bāriņtiesas lietveža darba pienākumus, kā arī saņemot S. LAPIŅAS 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. LAPIŅAS tiešo
pienākumu pildīšanai Alūksnes novada pašvaldības Administratīvās komisijas locekļa
amatā, tajā skaitā, ja no komisijas locekļu vidus viņa tiks ievēlēta par komisijas
priekšsēdētāju, 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 ceturto, piekto un septīto daļu, Administratīvā procesa likuma 67. pantu, likuma „Par
pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu,

4.

5.

6.

atļaut Sabīnei LAPIŅAI (personas kods [..]) savienot Alūksnes novada pašvaldības
Administratīvās komisijas locekļa amatu ar Alūksnes novada bāriņtiesas lietvedes darbu.
Amatpersona nevar paļauties uz to, ka šī atļauja vienmēr būs spēkā. Atbilstoši Likuma
8. 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.
1

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 amatu, amatpersonai ir pienākums jebkurā brīdī
izvērtēt interešu konflikta iespējamību un rīcības atbilstību amatpersonas ētikas normām, ja,
savienojot Alūksnes novada pašvaldības Administratīvās komisijas locekļa amata pildīšanu, ar

Alūksnes novada bāriņtiesas lietveža 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
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Alūksnē
2017. gada 28. jūnijā

sēdes protokols Nr.10, 50.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.211

Par atļauju Svetlanai SOLDATOVAI savienot amatus
1.

2.

Izskatījusi Svetlanas SOLDATOVAS 22.06.2017. iesniegumu (saņemts Alūksnes novada
pašvaldībā 22.06.2017. un reģistrēts ar Nr. ANP/1-23/17/501), ar lūgumu atļaut savienot
valsts amatpersonas amatu Alūksnes novada pašvaldības Administratīvajā komisijā ar
Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja vietnieces amatu, Alūksnes novada dome
konstatē:
1.1. Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 207. pantu pašvaldības
administratīvo komisiju attiecīgās pašvaldības dome apstiprina uz savu pilnvaru laiku.
Administratīvās komisijas galvenais pienākums ir realizēt pašvaldībai noteiktā
uzdevuma – administratīvo pārkāpuma lietu izskatīšanu un izpildi. Ar Alūksnes novada
domes 28.06.2017. lēmumu Nr.199 „ Par Administratīvās komisijas sastāva
apstiprināšanu” (sēdes protokols Nr.10, 38.punkts) S. SOLDATOVA ir iecelta Alūksnes
novada pašvaldības Administratīvās komisijas locekļa amatā. Atbilstoši likuma „Par
interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”, turpmāk tekstā – Likums,
4. panta otrajai daļai Administratīvās komisijas loceklis ir valsts amatpersona.
1.2. Saskaņā ar 25.05.2017. darba līgumu Nr. 4 S. SOLDATOVA strādā par Alūksnes
novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja vietnieci. Alūksnes novada Dzimtsarakstu
nodaļas vadītāja vietnieka galvenais darba uzdevums ir realizēt pašvaldībai noteikto
uzdevumu – veikt civilstāvokļa aktu reģistrāciju. Atbilstoši Likuma 4. panta pirmās
daļas 16. punktam, pašvaldības iestādes vadītāja vietnieks ir valsts amatpersona.
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.

Speciālie amata savienošanas ierobežojumi Administratīvās komisijas loceklim kā valsts
amatpersonai ir noteikti Likuma 7. panta sestajā daļā, kur norādīts, ka 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.

Speciālie amata savienošanas ierobežojumi pašvaldības iestādes vadītāja vietniekam kā
valsts amatpersonai ir noteikti Likuma 7. panta piektajā daļā, saskaņā ar kuru minētā
amatpersona var savienot valsts amatpersonas amatu tikai ar 1) amatu, kuru viņi ieņem
saskaņā ar likumu, Ministru kabineta noteikumiem un rīkojumiem; 2) amatu arodbiedrībā,
biedrībā vai nodibinājumā, politiskajā partijā, politisko partiju apvienībā vai reliģiskajā
organizācijā, ja šā panta četrpadsmitajā daļā nav noteikts citādi; 3) pedagoga, zinātnieka,
ārsta, profesionāla sportista un radošo darbu; 31) amatu kapitālsabiedrībā, kurā publiska
persona ir dalībnieks, ja tas saistīts ar publiskas personas interešu pārstāvēšanu šajā
sabiedrībā, nerada interešu konfliktu un ir saņemta tās valsts amatpersonas vai koleģiālās
institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi
amatā; 32) amatu kapitālsabiedrībā, kurā publiskas personas kapitālsabiedrība ir
dalībnieks, ja tas saistīts ar publiskas personas interešu pārstāvēšanu šajā sabiedrībā,
nerada interešu konfliktu un ir saņemta tās valsts amatpersonas vai koleģiālās institūcijas
rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā; 4)
citu amatu publiskas personas institūcijā, ja to savienošana nerada interešu konfliktu un ir
saņemta tās valsts amatpersonas vai koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo
personu iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā; 41) eksperta (konsultanta) darbu, kura
izpildes vieta ir citas valsts administrācija, starptautiskā organizācija vai tās pārstāvniecība
(misija), ja tas nerada interešu konfliktu un ir saņemta tās valsts amatpersonas vai
koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu iecēlusi, ievēlējusi vai
apstiprinājusi 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.
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 piektās
daļas 4. punktu un sestās daļas 3. punktu ir kompetenta sniegt atļauju S. SOLDATOVAI
savienot valsts amatpersonas amatus.
Ņemot vērā šī lēmuma sagatavošanas laikā konstatētus faktiskos apstākļus un izvērtējot
Alūksnes novada pašvaldības Administratīvās komisijas locekļa amata un Alūksnes novada

5.

6.

7.

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja vietnieka amata pienākumus, kā arī saņemot
S. SOLDATOVAS 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. SOLDATOVAS tiešo pienākumu pildīšanai Alūksnes novada
pašvaldības Administratīvās komisijas locekļa amatā, tajā skaitā, ja no komisijas locekļu
vidus viņa tiks ievēlēta par komisijas priekšsēdētāju, un Alūksnes novada Dzimtsarakstu
nodaļas vadītāja vietnieces amatā, ievērojot likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbībā” 2. pantā noteikto mērķi un, pamatojoties uz tā 7. panta piektās daļas
5. punktu, sestās daļas 3. punktu, 8.1 panta ceturto, piekto un septīto daļu, Administratīvā
procesa likuma 67. pantu, likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu,
atļaut Svetlanai SOLDATOVAI (personas kods [..]) savienot Alūksnes novada pašvaldības
Administratīvās komisijas locekļa amatu ar Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
vietnieces 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 amatu, amatpersonai ir pienākums jebkurā brīdī
izvērtēt interešu konflikta iespējamību un rīcības atbilstību amatpersonas ētikas normām, ja,
savienojot Alūksnes novada pašvaldības Administratīvās komisijas locekļa amata pildīšanu, ar
Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja vietnieces 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

(satur ierobežotas pieejamības informāciju)

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 28. jūnijā

sēdes protokols Nr.10, 51.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.212
Par atļauju Modrītei VOSKAI savienot amatus

1.

2.

Izskatījusi Modrītes VOSKAS 26.06.2017. iesniegumu (saņemts Alūksnes novada
pašvaldībā 26.06.2017. un reģistrēts ar Nr. ANP/1-42/17/2651), ar lūgumu atļaut savienot
valsts amatpersonas amatu Alūksnes novada pašvaldības Administratīvajā komisijā ar
Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādes „SPRĪDĪTIS” vadītājas amatu, Alūksnes novada
dome konstatē:
1.1. Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 207. pantu pašvaldības
administratīvo komisiju attiecīgās pašvaldības dome apstiprina uz savu pilnvaru laiku.
Administratīvās komisijas galvenais pienākums ir realizēt pašvaldībai noteiktā
uzdevuma – administratīvo pārkāpuma lietu izskatīšanu un izpildi. Ar Alūksnes novada
domes 28.06.2017. lēmumu Nr.199 „ Par Administratīvās komisijas sastāva
apstiprināšanu” (sēdes protokols Nr.10, 38.punkts) M. VOSKA ir iecelta Alūksnes
novada pašvaldības Administratīvās komisijas locekļa amatā. Atbilstoši likuma „Par
interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”, turpmāk tekstā – Likums,
4. panta otrajai daļai Administratīvās komisijas loceklis ir valsts amatpersona.
1.2. Saskaņā ar 29.01.1996. darba līgumu Nr. 24 M. VOSKA strādā Alūksnes novada
pašvaldībā par Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādes „SPRĪDĪTIS” vadītāju.
Pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja galvenais darba uzdevums – organizēt un vadīt
iestādes darbu. Atbilstoši Likuma 4. panta pirmās daļas 16. punktam, pašvaldības
iestādes vadītājs ir valsts amatpersona.
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.

Speciālie amata savienošanas ierobežojumi Administratīvās komisijas loceklim kā valsts
amatpersonai ir noteikti Likuma 7. panta sestajā daļā, kur norādīts, ka 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.

Speciālie amata savienošanas ierobežojumi pašvaldības iestādes vadītājam kā valsts
amatpersonai ir noteikti Likuma 7. panta piektajā daļā, saskaņā ar kuru minētā amatpersona
var savienot valsts amatpersonas amatu tikai ar 1) amatu, kuru viņi ieņem saskaņā ar
likumu, Ministru kabineta noteikumiem un rīkojumiem; 2) amatu arodbiedrībā, biedrībā vai
nodibinājumā, politiskajā partijā, politisko partiju apvienībā vai reliģiskajā organizācijā, ja
šā panta četrpadsmitajā daļā nav noteikts citādi; 3) pedagoga, zinātnieka, ārsta,
profesionāla sportista un radošo darbu; 31) amatu kapitālsabiedrībā, kurā publiska persona
ir dalībnieks, ja tas saistīts ar publiskas personas interešu pārstāvēšanu šajā sabiedrībā,
nerada interešu konfliktu un ir saņemta tās valsts amatpersonas vai koleģiālās institūcijas
rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā; 32)
amatu kapitālsabiedrībā, kurā publiskas personas kapitālsabiedrība ir dalībnieks, ja tas
saistīts ar publiskas personas interešu pārstāvēšanu šajā sabiedrībā, nerada interešu
konfliktu un ir saņemta tās valsts amatpersonas vai koleģiālās institūcijas rakstveida
atļauja, kura attiecīgo personu iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā; 4) citu amatu
publiskas personas institūcijā, ja to savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta tās
valsts amatpersonas vai koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu
iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā; 41) eksperta (konsultanta) darbu, kura izpildes
vieta ir citas valsts administrācija, starptautiskā organizācija vai tās pārstāvniecība
(misija), ja tas nerada interešu konfliktu un ir saņemta tās valsts amatpersonas vai
koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu iecēlusi, ievēlējusi vai
apstiprinājusi 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.
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 piektās
daļas 4. punktu un sestās daļas 3. punktu ir kompetenta sniegt atļauju M. VOSKAI savienot
valsts amatpersonas amatus.
Ņemot vērā šī lēmuma sagatavošanas laikā konstatētus faktiskos apstākļus un izvērtējot
Alūksnes novada pašvaldības Administratīvās komisijas locekļa amata, Alūksnes

5.

6.

7.

pirmsskolas izglītības iestādes „SPRĪDĪTIS” vadītāja amata pienākumus, kā arī saņemot
M. VOSKAS 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. VOSKAS tiešo pienākumu Alūksnes novada pašvaldības
Administratīvās komisijas locekļa amata pildīšanā, tajā skaitā, ja no komisijas locekļu vidus
viņa tiks ievēlēta par komisijas priekšsēdētāju, vai Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādes
„SPRĪDĪTIS” vadītājas amatā, ievērojot likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbībā” 2. pantā noteikto mērķi un pamatojoties uz tā 7. panta piektās daļas
5. punktu, sestās daļas 3. punktu, 8.1 panta ceturto, piekto un septīto daļu, Administratīvā
procesa likuma 67. pantu, likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu,
atļaut Modrītei VOSKAI (personas kods [..]) savienot Alūksnes novada pašvaldības
Administratīvās komisijas locekļa amatu ar Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādes
„SPRĪDĪTIS” 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 Administratīvās komisijas locekļa amata pildīšanu, ar
Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādes „SPRĪDĪTIS” vadītāja 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
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Alūksnē
2017. gada 28. jūnijā

sēdes protokols Nr.10, 52.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.213
Par atļauju Everitai BALANDEI savienot amatus

1. Izskatījusi Everitas BALANDES 26.06.2017. iesniegumu (saņemts Alūksnes novada
pašvaldībā 26.06.2017. un reģistrēts ar Nr. ANP/1-47/17/2669), kurā viņa lūdz atļauju
savienot valsts amatpersonas – Alūksnes novada pašvaldības Licencēšanas komisijas locekles
amatu ar Alūksnes novada pašvaldības administrācijas Kancelejas domes sekretāres amatu,
Alūksnes novada dome konstatē:
1.1. Ar Alūksnes novada domes 28.06.2017. lēmumu Nr.201 „Par Licencēšanas komisijas
sastāva apstiprināšanu” (sēdes protokols Nr.10, 40.punkts) E.BALANDE ir ievēlēta par
Licencēšanas komisijas locekli. Ar Alūksnes novada domes 28.06.2017. lēmumu Nr. 200
,,Par Alūksnes novada pašvaldības komisijas “Licencēšanas komisija” nolikuma
apstiprināšanu” (sēdes protokols Nr.10, 39.punkts) ir apstiprināts Licencēšanas komisijas
nolikums, kur galvenais komisijas uzdevums ir veikt licenču izsniegšanu saimnieciskajai
darbībai, citu saskaņojumu un atļauju izsniegšanu saskaņā ar Alūksnes novada
pašvaldības saistošajiem noteikumiem un lēmumiem. Atbilstoši likuma „Par interešu
konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”, turpmāk tekstā – Likums, 4.panta
otrajai daļai Licencēšanas komisijas loceklis ir valsts amatpersona.
1.2. Saskaņā ar 01.10.2008. darba līgumu Nr.72, E.BALANDE strādā par Alūksnes novada
pašvaldības administrācijas Kancelejas domes sekretāri. Vērtējot šī amata galvenos
uzdevums – veikt dokumentu pārvaldību domes un domes komiteju sēdēs, Likuma
izpratnē, secināms, ka E.BALANDE, veicot pašvaldības domes sekretāres 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

3.

4.

5.

6.

konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitē valsts
amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
Speciālie amata savienošanas ierobežojumi Alūksnes novada pašvaldības Licencēšanas
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.
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.
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.BALANDEI savienot valsts amatpersonas amatu.
Ņemot vērā šī lēmuma sagatavošanas laikā konstatētos faktiskos apstākļus, izvērtējot
Alūksnes novada pašvaldības Licencēšanas komisijas locekļa amatu un Alūksnes novada
pašvaldības administrācijas Kancelejas domes sekretāres darba pienākumus, kā arī saņemot
E.BALANDES 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 amatu 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 Everitai BALANDEI (personas kods [..]) savienot Alūksnes novada pašvaldības
Licencēšanas komisijas locekļa amatu ar Alūksnes novada pašvaldības administrācijas
Kancelejas domes sekretāres 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 Licencēšanas komisijas locekļa amata pildīšanu un
Alūksnes novada pašvaldības administrācijas Kancelejas domes sekretāres 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
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Alūksnē
2017. gada 28. jūnijā

sēdes protokols Nr.10, 53.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.214
Par atļauju Sanitai BĒRZIŅAI savienot amatus

1. Izskatījusi Sanitas BĒRZIŅAS 26.06.2017. iesniegumu (saņemts Alūksnes novada pašvaldībā
26.06.2017. un reģistrēts ar Nr.ANP/1-47/17/2679), kurā viņa lūdz atļauju savienot valsts
amatpersonas – Alūksnes novada pašvaldības Licencēšanas komisijas locekles amatu ar
Alūksnes novada pašvaldības iestādes – Alūksnes Kultūras centra direktores amatu, Alūksnes
novada dome konstatē:
1.1. Ar Alūksnes novada domes 28.06.2017. lēmumu Nr.201 „Par Licencēšanas komisijas
sastāva apstiprināšanu” (sēdes protokols Nr.10, 40.punkts) S.BĒRZIŅA ir ievēlēta par
Licencēšanas komisijas locekli. Ar Alūksnes novada domes 28.06.2017. lēmumu Nr. 200
,,Par Alūksnes novada pašvaldības komisijas “Licencēšanas komisija” nolikuma
apstiprināšanu” (sēdes protokols Nr.10, 39.punkts) ir apstiprināts Licencēšanas komisijas
nolikums, kur galvenais komisijas uzdevums ir veikt licenču izsniegšanu saimnieciskajai
darbībai, citu saskaņojumu un atļauju izsniegšanu saskaņā ar Alūksnes novada
pašvaldības saistošajiem noteikumiem un lēmumiem. Atbilstoši likuma „Par interešu
konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”, turpmāk tekstā – Likums, 4.panta
otrajai daļai Licencēšanas komisijas loceklis ir valsts amatpersona.
1.2. Saskaņā ar 16.03.2006. darba līgumu Nr.61, S.BĒRZIŅA strādā par Alūksnes novada
pašvaldības iestādes “Alūksnes Kultūras centrs” direktori. Vērtējot šī amata galvenos
uzdevums – plānot, vadīt un koordinēt Alūksnes Kultūras centra darbu, organizēt kultūras
pasākumus, Likuma izpratnē, secināms, ka S.BĒRZIŅA, veicot Alūksnes novada
pašvaldības iestādes “Alūksnes Kultūras centrs” direktores amata pienākumus, kā
pašvaldības iestādes vadītāja, 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.
Amata savienošanas ierobežojumi Alūksnes novada pašvaldības Licencēšanas komisijas
loceklim kā valsts amatpersonai ir noteikti Likuma 7.panta piektās daļas 4.punktu un sestās
daļas 3.punktu, kur norādīts, ka minētā amatpersona var savienot savu valsts amatpersonas
amatu ar citu amatu publiskas personas institūcijā, ja to savienošana nerada interešu
konfliktu un ir saņemta tās valsts amatpersonas vai koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja,
kura attiecīgo personu iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā, kā arī 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;.
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.
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 piektās daļas
4.punktu un sestās daļas 3.punktu ir kompetenta sniegt atļauju S.BĒRZIŅAI savienot valsts
amatpersonu amatus.
Ņemot vērā šī lēmuma sagatavošanas laikā konstatētos faktiskos apstākļus, izvērtējot
Alūksnes novada pašvaldības Licencēšanas komisijas locekļa amatu un Alūksnes novada
pašvaldības iestādes “Alūksnes Kultūras centrs” direktores darba pienākumus, kā arī saņemot
S.BĒRZIŅAS 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 un Alūksnes novada
pašvaldības iestādes “Alūksnes Kultūras centrs” amatu 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,

3.

4.

5.

6.

atļaut Sanitai BĒRZIŅAI (personas kods [..]) savienot Alūksnes novada pašvaldības
Licencēšanas komisijas locekļa amatu ar Alūksnes novada pašvaldības iestādes “Alūksnes
Kultūras centrs” direktores darbu.
Amatpersona nevar paļauties uz to, ka šī atļauja vienmēr būs spēkā. Atbilstoši Likuma
8. 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
1

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 amata pildīšanu un
Alūksnes novada pašvaldības iestādes “Alūksnes Kultūras centrs” direktores 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

(satur ierobežotas pieejamības informāciju)

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
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Alūksnē
2017. gada 28. jūnijā

sēdes protokols Nr.10, 54.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.215
Par atļauju Ingum BERKULIM savienot amatus

1.

Izskatījusi Ingus BERKUĻA 22.06.2017. iesniegumu (saņemts Alūksnes novada pašvaldībā
22.06.2017. un reģistrēts ar Nr.ANP/1-47/17/2633), kurā viņš lūdz atļauju savienot valsts
amatpersonas – Alūksnes novada pašvaldības Dzīvokļu un Iepirkumu komisiju locekļu,
amatus ar valsts amatpersonas – Alūksnes novada pašvaldības Administrācijas Īpašumu
nodaļas vadītāja amatu un biedrības “Dzīvojam Mārkalnei”, valdes locekļa amatu, Alūksnes
novada dome konstatē:
1.1. Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 9.punktu ar Alūksnes
novada domes 28.06.2017. lēmumu Nr.196 „Par Alūksnes novada pašvaldības Dzīvokļu
komisijas nolikuma apstiprināšanu” (sēdes protokols Nr.10, 35.punkts) ir izveidota
Alūksnes novada pašvaldības Dzīvokļu komisija. Dzīvokļu komisijas galvenais
uzdevums ir realizēt pašvaldībai noteikto funkciju – sniegt palīdzību iedzīvotājiem
dzīvokļa jautājumu risināšanā. Ar Alūksnes novada domes 28.06.2017. lēmumu Nr.197
„Par Dzīvokļu komisijas sastāva apstiprināšanu” (sēdes protokols Nr.10, 36.punkts)
I.BERKULIS ir ievēlēts par Alūksnes novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas locekli.
Atbilstoši likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”,
turpmāk tekstā – Likuma, 4.panta otrajai daļai Dzīvokļu komisijas loceklis ir valsts
amatpersona.
1.2. 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) I.BERKULIS ir ievēlēts 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.
1.3. Saskaņā ar 19.12.2013. grozījumiem 04.01.2013. darba līgumā Nr.1 I.BERKULIS
strādā Alūksnes novada pašvaldības Administrācijā par Īpašumu nodaļas vadītāju.
Vērtējot Īpašumu nodaļas vadītāja galvenos uzdevums – plānot, organizēt un kontrolēt
pašvaldības īpašumu apsaimniekošanu un darījumus ar tiem, Likuma 4.panta otrās daļas
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3.

4.

5.

6.

7.

izpratnē secināms, ka Alūksnes novada pašvaldības Administrācijas Īpašumu nodaļas
vadītājs ir valsts amatpersona.
1.4. Iesniegumā I.BERKULIS ir norādījis, ka ir biedrības “Dzīvojam Mārkalnei”
(reģistrācijas Nr. 40008133602) valdes loceklis.
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.
Speciālie amata savienošanas ierobežojumi Alūksnes novada pašvaldības Dzīvokļu un
Alūksnes novada pašvaldības Administrācijas Īpašumu nodaļas vadītājam 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.
Atbilstoši Likuma 7.panta sestās daļas 3.punktam, Dzīvokļu un Iepirkumu komisijas
loceklis, kā valsts amatpersona, un Īpašumu nodaļas vadītājs, kā valsts amatpersona, var
savienot amatpersonas amatu ar 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.
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.
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. un 4.punktu ir kompetenta sniegt atļauju I.BERKULIM savienot valsts amatpersonas
amatu.
Ņemot vērā šī lēmuma sagatavošanas laikā konstatētos faktiskos apstākļus un izvērtējot
Alūksnes novada pašvaldības Dzīvokļu un Iepirkumu komisiju locekļu amata pienākumus,
Alūksnes novada pašvaldības Administrācijas Īpašumu nodaļas vadītāja amata pienākumus
un valdes locekļa amatu biedrībā “Dzīvojam Mārkalnei”, kā arī saņemot I.BERKUĻA
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 Dzīvokļu un Iepirkumu
komisiju locekļa amatā un Alūksnes novada pašvaldības Administrācijas Īpašumu nodaļas
vadītāja amatā, tajā skaitā – ja viņš no komisiju locekļu vidus tiks ievēlēts par kādas

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. un 4.punktu, 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 Ingum BERKULIM (personas kods [..]) savienot Alūksnes novada pašvaldības
Dzīvokļu komisijas un Iepirkumu komisijas locekļu amatu ar Alūksnes novada pašvaldības
Administrācijas Īpašumu nodaļas vadītāja amatu un valdes locekļa amatu biedrībā “Dzīvojam
Mārkalnei”.
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 Dzīvokļu komisijas locekļa amata pildīšanu ar Alūksnes
novada pašvaldības Administrācijas Īpašumu nodaļas vadītāja amata pildīšanu vai saimniecisko
darbību sniedzot projektu vadības pakalpojumus, 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
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Alūksnē
2017. gada 28. jūnijā

sēdes protokols Nr.10, 55.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.216
Par atļauju Aivai EGLEI savienot amatu

1.

2.

Izskatījusi Aivas EGLES 22.06.2017. iesniegumu (saņemts Alūksnes novada pašvaldībā
22.06.2017. un reģistrēts ar Nr. ANP/1-47/17/2640), ar lūgumu atļaut savienot valsts
amatpersonas amatu Alūksnes novada pašvaldības Iepirkumu komisijā ar Alūksnes novada
pašvaldības administrācijas Juridiskajā 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) A.EGLE 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. 72 A. EGLE strādā par Alūksnes novada
pašvaldības administrācijas Juridiskās nodaļas vadītāju. Vērtējot jurista galvenos
uzdevums – veikt pašvaldības darba tiesisko vērtējumu, sagatavot juridiska rakstura
dokumentus un ziņojumus, pārbaudīt dokumentu atbilstību spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem, pārstāvēt pašvaldības intereses tiesā, un, nodaļas vadītāja
kompetenci nodrošināt nodaļas darba organizāciju, Likuma izpratnē secināms, ka
A. EGLE, pildot pašvaldības juridiskās nodaļas vadītājas darba pienākumus, nav valsts
amatpersona.
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
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4.

5.

valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo
pienākumu pildīšanai.
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.
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. EGLEI savienot valsts amatpersonas amatu.
Ņemot vērā šī lēmuma sagatavošanas laikā konstatētus faktiskos apstākļus un izvērtējot
Alūksnes novada pašvaldības Iepirkuma komisijas locekļa amata un Alūksnes novada
pašvaldības administrācijas Juridiskās nodaļas vadītāja darba pienākumus, kā arī saņemot
A. EGLES 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. EGLES tiešo pienākumu Alūksnes novada pašvaldības Iepirkuma
komisijas locekļa amatā pildīšanai, tajā skaitā, ja no komisijas locekļu vidus viņa tiks
ievēlēts par komisijas priekšsēdētāju, 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 Aivai EGLEI (personas kods [..]) savienot Alūksnes novada pašvaldības Iepirkuma
komisijas locekļa amatu ar Alūksnes novada pašvaldības administrācijas Juridiskās 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 administrācijas Juridiskās 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

(satur ierobežotas pieejamības informāciju)
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Alūksnē
2017. gada 28. jūnijā

sēdes protokols Nr.10, 56.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.217
Par atļauju Sandrai SMILDZIŅAI savienot amatus

1.

Izskatījusi Sandras SMILDZIŅAS 22.06.2017. iesniegumu (saņemts Alūksnes novada
pašvaldībā 22.06.2017. un reģistrēts ar Nr.ANP/1-42/17/2634), kurā viņa lūdz atļauju
savienot valsts amatpersonas – Alūksnes novada pašvaldības Iepirkumu komisijas locekles,
Alūksnes novada pašvaldības Zemes lietu komisijas locekles un Alūksnes novada
pašvaldības iestādes “Būvvalde”, turpmāk – Būvvalde, vadītājas – arhitektes amatu,
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.SMILDZIŅA ir ievēlēta 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. Ar Alūksnes novada domes 28.06.2017. lēmumu Nr.191 “Par Zemes lietu komisijas
sastāva apstiprināšanu” (sēdes protokols Nr.10, 30.punkts) S.SMILDZIŅA ir ievēlēta
par Zemes lietu komisijas locekli. Zemes lietu komisijas pienākumos saskaņā ar
Alūksnes novada pašvaldības komisijas “Zemes lietu komisija” nolikumu (apstiprināts
ar Alūksnes novada domes 28.06.2017. lēmumu Nr.16, protokols Nr.1, 16.punkts)
ietilpst zemes īpašuma formēšanas jautājumu izskatīšana un lēmumu pieņemšana,
nekustamo īpašumu adrešu un nosaukumu piešķiršana, mainīšana vai dzēšana, ar
lauksaimniecībā izmantojamo zemi veikto darījumu tiesiskās uzraudzības veikšana un
lēmumu pieņemšana. Atbilstoši Likuma 4.panta otrajai daļai Zemes lietu komisijas
loceklis ir valsts amatpersona.
1.3. Saskaņā ar 07.09.2016. darba līgumu Nr. 58, S.SMILDZIŅA strādā par Būvvaldes
vadītāju. Būvvaldes vadītāja pienākumos saskaņā ar darba līgumu un Alūksnes novada
pašvaldības iestādes “Būvvalde” nolikumu (apstiprināts ar Alūksnes novada domes
24.10.2013. lēmumu Nr. 484) ietilpst Būvvaldes darbu un kontrolē noteikto uzdevumu,

plānošana un organizēšana. Atbilstoši Likuma 4.panta otrajai daļai Būvvaldes vadītājs ir
valsts amatpersona.
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.
Speciālie amata savienošanas ierobežojumi Iepirkumu komisijas un 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.
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.
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.SMILDZIŅAI savienot valsts amatpersonas amatu.
Ņemot vērā šī lēmuma sagatavošanas laikā konstatētos faktiskos apstākļus un izvērtējot
Alūksnes novada pašvaldības Iepirkumu un Zemes lietu komisiju locekļa amatus un
Būvvaldes vadītājas darba pienākumus, kā arī saņemot S.SMILDZIŅAS 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 Alūksnes novada
pašvaldības Iepirkumu un Zemes lietu komisiju locekļa amatu, kā arī Būvvaldes vadītājas
amata pienākumu pildīšanai, tajā skaitā – ja viņa, no komisiju locekļu vidus, tiks ievēlēta par
kādas 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,
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3.
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atļaut Sandrai SMILDZIŅAI (personas kods [..]) savienot Alūksnes novada pašvaldības
Iepirkumu un Zemes lietu komisiju locekļa amatus ar Būvvaldes vadītājas darbu.
Amatpersona nevar paļauties uz to, ka šī atļauja vienmēr būs spēkā. Atbilstoši Likuma
8. 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.
1

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 Īpašumu atsavināšanas komisijas locekļa
(priekšsēdētāja) amata pildīšanu un Alūksnes novada pašvaldības administrācijas Kancelejas
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

(satur ierobežotas pieejamības informāciju)

LATVIJAS REPUBLIKA

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000018622
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Alūksnē
2017. gada 28. jūnijā

sēdes protokols Nr.10, 57.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.218
Par atļauju Mārai KAULIŅAI savienot amatus

1.

2.

Izskatījusi Māras KAULIŅAS 22.06.2017. iesniegumu (saņemts Alūksnes novada
pašvaldībā 22.06.2017. un reģistrēts ar Nr.ANP/1-23/17/502), kurā viņa lūdz atļauju
savienot valsts amatpersonas – Alūksnes novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas locekles,
amatu ar juristes darbu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „ALŪKSNES NAMI”, Alūksnes
novada dome konstatē:
1.1. Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punktu ar Alūksnes
novada domes 28.06.2017. lēmumu Nr.196 „Par Alūksnes novada pašvaldības Dzīvokļu
komisijas nolikuma apstiprināšanu” (sēdes protokols Nr.10, 35.punkts) ir izveidota
Alūksnes novada pašvaldības Dzīvokļu komisija. Dzīvokļu komisijas galvenais
uzdevums ir realizēt pašvaldībai noteikto funkciju – sniegt palīdzību iedzīvotājiem
dzīvokļa jautājumu risināšanā. Ar Alūksnes novada domes 28.06.2017. lēmumu Nr.197
„Par Dzīvokļu komisijas sastāva apstiprināšanu” (sēdes protokols Nr.10, 36. punkts)
M.KAULIŅA ir ievēlēta par Alūksnes novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas locekli.
Atbilstoši likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”,
turpmāk tekstā – Likuma, 4.panta otrajai daļai Dzīvokļu komisijas loceklis ir valsts
amatpersona.
1.2. Atbilstoši M.KAULIŅAS iesniegumā norādītajam, viņa strādā sabiedrībā ar ierobežotu
atbildību „ALŪKSNES NAMI”, reģistrācijas Nr.40003410625, par juristi. Secināms, ka
Likuma 4.panta izpratnē minētajā amatā M.KAULIŅA nav uzskatāma par valsts
amatpersonu.
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.
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Amata savienošanas ierobežojumi Dzīvokļu 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.
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.
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., 9.punkts). Līdz ar to secināms, ka
Alūksnes novada pašvaldības dome ir institūcija, kas saskaņā ar Likuma 7.panta sestās daļas
3. un piektās daļas 4.punktu ir kompetenta sniegt atļauju M.KAULIŅAI savienot valsts
amatpersonas amatu.
Ņemot vērā šī lēmuma sagatavošanas laikā konstatētos faktiskos apstākļus, izvērtējot
Alūksnes novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas locekļa amata pienākumus, un 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, ka amatu savienošana nav pretrunā ar ētikas normām
un nekaitēs viņas tiešo pienākumu pildīšanai Alūksnes novada pašvaldības Dzīvokļu
komisijas locekļa amatā, tajā skaitā – ja viņa no komisiju locekļu vidus tiks ievēlēta par
kādas 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 piektās daļas 4.punktu, 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 Mārai KAULIŅAI, personas kods [..], savienot Alūksnes novada pašvaldības
Dzīvokļu komisijas locekļa amatu ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību „ALŪKSNES NAMI”,
reģistrācijas Nr.40003410625, juristes 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 Dzīvokļu komisijas locekļa amata pildīšanu ar
sabiedrības ar ierobežotu atbildību „ALŪKSNES NAMI” juristes 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
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Alūksnē
2017. gada 28. jūnijā

sēdes protokols Nr.10, 58.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.219
Par atļauju Lailai GORKIJAI savienot amatus

1.

2.

Izskatījusi Lailas GORKIJAS 26.06.2017. iesniegumu (saņemts Alūksnes novada pašvaldībā
26.06.2017. un reģistrēts ar Nr.ANP/1-42/17/2670), kurā viņa lūdz atļauju savienot valsts
amatpersonas – Alūksnes novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas locekles, amatu ar sociālās
darbinieces, darbam ar personām ar atkarības problēmām, darbu Alūksnes novada
pašvaldības iestādē „Alūksnes novada sociālais dienests”, Alūksnes novada dome konstatē:
1.1. Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punktu ar Alūksnes
novada domes 28.06.2017. lēmumu Nr.196 „Par Alūksnes novada pašvaldības Dzīvokļu
komisijas nolikuma apstiprināšanu” (sēdes protokols Nr.10, 35.punkts) ir izveidota
Alūksnes novada pašvaldības Dzīvokļu komisija. Dzīvokļu komisijas galvenais
uzdevums ir realizēt pašvaldībai noteikto funkciju – sniegt palīdzību iedzīvotājiem
dzīvokļa jautājumu risināšanā. Ar Alūksnes novada domes 28.06.2017. lēmumu Nr.197
„Par Dzīvokļu komisijas sastāva apstiprināšanu” (sēdes protokols Nr.10, 36.punkts)
L.GORKIJA ir ievēlēta par Alūksnes novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas locekli.
Atbilstoši likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”,
turpmāk tekstā – Likuma, 4.panta otrajai daļai Dzīvokļu komisijas loceklis ir valsts
amatpersona.
1.2. Saskaņā ar 01.10.2009. darba līgumu Nr.13, L.GORKIJA strādā sociālās darbinieces,
darbam ar personām ar atkarības problēmām, amatā Alūksnes novada pašvaldības
iestādē „Alūksnes novada sociālais dienests”. Vērtējot šī darba galvenos uzdevums –
darbu ar personām ar atkarības problēmām, Likuma izpratnē, secināms, ka L.GORKIJA,
veicot pašvaldības iestādē šos amata pienākumus, nav valsts amatpersona.
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

3.

4.

5.

6.

pieļaujama, ja tā nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām
ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
Amata savienošanas ierobežojumi Dzīvokļu 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.
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.
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., 9.punkts). Līdz ar to secināms, ka
Alūksnes novada pašvaldības dome ir institūcija, kas saskaņā ar Likuma 7.panta sestās daļas
3. un piektās daļas 4.punktu ir kompetenta sniegt atļauju L.GORKIJAI savienot valsts
amatpersonas amatu.
Ņemot vērā šī lēmuma sagatavošanas laikā konstatētos faktiskos apstākļus, izvērtējot
Alūksnes novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas locekļa amata pienākumus, un, saņemot
L.GORKIJAS 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 Dzīvokļu
komisijas locekļa amatā, tajā skaitā – ja viņa no komisiju locekļu vidus tiks ievēlēta par
kādas 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 piektās daļas 4.punktu, 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 Lailai GORKIJAI, personas kods [..], savienot Alūksnes novada pašvaldības Dzīvokļu
komisijas locekļa amatu ar sociālās darbinieces, darbam ar personām ar atkarības problēmām,
amatu Alūksnes novada pašvaldības iestādē „Alūksnes novada sociālais dienests”.
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 Dzīvokļu komisijas locekļa amata pildīšanu ar sociālās
darbinieces, darbam ar personām ar atkarības problēmām, amatu Alūksnes novada pašvaldības

iestādē „Alūksnes novada sociālais dienests”, 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
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(satur ierobežotas pieejamības informāciju)

LATVIJAS REPUBLIKA

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
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Alūksnē
2017. gada 28. jūnijā

sēdes protokols Nr.10, 59.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.220
Par atļauju Inesei ČIBALAI savienot amatus

Izskatījusi Ineses ČIBALAS 22.06.2017. iesniegumu (saņemts Alūksnes novada pašvaldībā
22.06.2017. un reģistrēts ar Nr. ANP/1-47/17/503), kurā viņa lūdz atļauju savienot valsts
amatpersonas – Alūksnes novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas locekles amatu ar
Alūksnes novada pašvaldības administrācijas Kancelejas komisijas sekretāres amatu,
Alūksnes novada dome konstatē:
1.1. Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punktu ar Alūksnes
novada domes 28.06.2017. lēmumu Nr.196 „Par Alūksnes novada pašvaldības Dzīvokļu
komisijas nolikuma apstiprināšanu” (sēdes protokols Nr.10, 35.punkts) ir izveidota
Alūksnes novada pašvaldības Dzīvokļu komisija. Dzīvokļu komisijas galvenais
uzdevums ir realizēt pašvaldībai noteikto funkciju – sniegt palīdzību iedzīvotājiem
dzīvokļa jautājumu risināšanā. Ar Alūksnes novada domes 28.06.2017. lēmumu Nr.197
„Par Dzīvokļu komisijas sastāva apstiprināšanu” (sēdes protokols Nr.10, 36.punkts)
I.ČIBALA ir ievēlēta par Alūksnes novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas locekli.
Atbilstoši likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”,
turpmāk tekstā – Likuma, 4.panta otrajai daļai Dzīvokļu komisijas loceklis ir valsts
amatpersona.
1.2. Saskaņā ar 16.09.2002. darba līgumu Nr.99, I.ČIBALA strādā par Alūksnes novada
pašvaldības administrācijas Kancelejas komisijas sekretāri. Vērtējot šī amata galvenos
uzdevums – veikt pašvaldības komisiju sēžu protokolēšanu, sarakstes projektu
sagatavošanu, korespondences saņemšanas un nosūtīšanas reģistrēšanu, Likuma izpratnē,
secināms, ka I.ČIBALA, veicot pašvaldības Kancelejas komisiju sekretāres 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
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6.

konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitē valsts
amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
Speciālie amata savienošanas ierobežojumi Alūksnes novada pašvaldības Dzīvokļu 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.
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.
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.ČIBALAI savienot valsts amatpersonas amatu.
Ņemot vērā šī lēmuma sagatavošanas laikā konstatētos faktiskos apstākļus un izvērtējot
Alūksnes novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas locekļa amata un Alūksnes novada
pašvaldības administrācijas Kancelejas komisiju sekretāres darba pienākumus, kā arī saņemot
I.ČIBALAS 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 Dzīvokļu 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 ČIBALAI (personas kods [..]) savienot Alūksnes novada pašvaldības Dzīvokļu
komisijas locekļa amatu ar Alūksnes novada pašvaldības administrācijas Kancelejas komisiju
sekretāres 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 Dzīvokļu komisijas locekļa amata pildīšanu un Alūksnes
novada pašvaldības administrācijas Kancelejas komisiju sekretāres 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
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Alūksnē
2017. gada 28. jūnijā

sēdes protokols Nr.10, 60.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.221
Par atļauju Viktorijai AVOTAI savienot amatus

1. Izskatījusi Viktorijas AVOTAS 26.06.2017. iesniegumu (saņemts Alūksnes novada
pašvaldībā 26.06.2017. un reģistrēts ar Nr. ANP/1-47/17/2668), kurā viņa lūdz atļauju
savienot valsts amatpersonas – Alūksnes novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas
komisijas locekles amatu ar Alūksnes novada pašvaldības administrācijas Kancelejas
vadītājas amatu, Alūksnes novada dome konstatē:
1.1. Ar Alūksnes novada domes 28.06.2017. lēmumu Nr.195 „Par Īpašumu atsavināšanas
komisijas sastāva apstiprināšanu” (sēdes protokols Nr.10, 34.punkts) V.AVOTA ir
ievēlēta par Īpašumu atsavināšanas komisijas locekli. Ar Alūksnes novada domes
28.11.2013. lēmumu Nr. 551 ,,Par Īpašumu atsavināšanas komisijas nolikumu” (sēdes
protokols Nr.21, 21. punkts) ir apstiprināts Īpašumu atsavināšanas komisijas nolikums,
kur galvenais komisijas uzdevums ir veikt Alūksnes novada mantas atsavināšanu.
Atbilstoši likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”, turpmāk
tekstā – Likums, 4.panta otrajai daļai Īpašumu atsavināšanas komisijas loceklis ir valsts
amatpersona.
1.2. 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, 43.punkts) V.AVOTA ir ievēlēta 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.
1.3. Saskaņā ar 28.12.2001. darba līgumu Nr.73 V.AVOTA strādā par Alūksnes novada
pašvaldības administrācijas Kancelejas vadītāju. Vērtējot kancelejas vadītāja galvenos
uzdevums – plānot un organizēt nodaļas darbu, nodrošināt nodaļas funkciju un uzdevumu
izpildi, Likuma izpratnē, secināms, ka V.AVOTA, veicot pašvaldības Kancelejas vadītāja
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.
Speciālie amata savienošanas ierobežojumi Alūksnes novada pašvaldības Īpašumu
atsavināšanas 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.
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.
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.AVOTAI savienot valsts amatpersonas amatus.
Ņemot vērā šī lēmuma sagatavošanas laikā konstatētos faktiskos apstākļus un izvērtējot
Alūksnes novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas komisijas locekļa un Iepirkumu
komisijas locekļa amatus un Alūksnes novada pašvaldības administrācijas Kancelejas vadītāja
darba pienākumus, kā arī saņemot V.AVOTAS apliecinājumu par to, ka, veicot valsts
amatpersonas amatu 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 Īpašumu
atsavināšanas komisijas locekļa un Iepirkumu komisijas locekļa amatu pienākumu pildīšanai,
tajā skaitā – ja viņa, no kādas no komisijas locekļu vidus, tiks ievēlēta par kādas 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,
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atļaut Viktorijai AVOTAI (personas kods [..]) savienot Alūksnes novada pašvaldības Īpašumu
atsavināšanas komisijas locekļa un Iepirkumu komisijas locekļa amatus ar Alūksnes novada
pašvaldības administrācijas Kancelejas vadītāja darbu.
Amatpersona nevar paļauties uz to, ka šī atļauja vienmēr būs spēkā. Atbilstoši Likuma
8. 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.
1

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 Īpašumu atsavināšanas komisijas locekļa un Iepirkumu
komisijas amatu pildīšanu un Alūksnes novada pašvaldības administrācijas Kancelejas 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
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