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
2018. gada 25. janvārī

sēdes protokols Nr.1, 2.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.1

Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
[..], [..], Ziemera pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu
Izskatot biedrības [..], reģistrācijas Nr.[..], juridiskā adrese [..], Ziemeros, Ziemera
pagastā, Alūksnes novadā, valdes locekļa [..] 29.12.2017. iesniegumu par zemesgabala
atsavināšanu, kas 29.12.2017. saņemts Alūksnes novada pašvaldībā un reģistrēts ar Nr. ANP/141/17/5479, konstatējot, ka uz zemes vienības atrodas biedrībai [..], reģistrācijas Nr.[..],
piederošas būves, 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,
1.

2.

3.

4.

Reģistrēt īpašumā un sagatavot atsavināšanai nekustamā īpašuma [..], Ziemera
pagastā, Alūksnes novadā, kadastra Nr. [..], sastāvā esošu, apbūvētu, Alūksnes
novada pašvaldībai piekritīgu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [..].
Piekrist, ka atsavināšanas izdevumus, saistītus ar zemesgabala robežu plānu
izgatavošanu, īpašumu tiesību nostiprināšanu Zemesgrāmatā uz Alūksnes novada
pašvaldības vārda, novērtēšanu un atsavināšanas procesa veikšanu, sedz zemes
vienības atsavināšanas ierosinātājs - biedrība [..]. 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 [..], Ziemera pagastā, Alūksnes novadā, pārdodot
par brīvu cenu uz zemesgabala esošu, zemesgrāmatā ierakstītu būvju īpašniekam.
Uzdot nosacītās cenas noteikšanu un atsavināšanu veikt 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
2018. gada 25. janvārī

sēdes protokols Nr.1, 3.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.2

Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
[..], [..], Annas pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu
Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību [..], reģistrācijas Nr.[..], juridiskā adrese [..],
Ziemera pagasts, Alūksnes novads, valdes priekšsēdētāja [..] 09.01.2018. iesniegumu par
zemesgabala atsavināšanu, kas 09.01.2018. saņemts Alūksnes novada pašvaldībā un reģistrēts
ar Nr. ANP/1-41/18/169, konstatējot, ka uz zemes vienības atrodas sabiedrībai ar ierobežotu
atbildību [..], reģistrācijas Nr. [..], piederošas būves, 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,
1.

2.

3.

4.

Reģistrēt īpašumā un sagatavot atsavināšanai nekustamā īpašuma [..], Annas
pagastā, Alūksnes novadā, kadastra Nr. [..], sastāvā esošu, apbūvētu, Alūksnes
novada pašvaldībai piekritīgu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [..].
Piekrist, ka atsavināšanas izdevumus, saistītus ar zemesgabala robežu plānu
izgatavošanu, īpašumu tiesību nostiprināšanu Zemesgrāmatā uz Alūksnes novada
pašvaldības vārda, novērtēšanu un atsavināšanas procesa veikšanu, sedz zemes
vienības atsavināšanas ierosinātājs - sabiedrība ar ierobežotu atbildību [..]. 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 [..], Annas pagastā, Alūksnes novadā, pārdodot par
brīvu cenu uz zemesgabala esošu, zemesgrāmatā ierakstītu būvju īpašniekam.
Uzdot nosacītās cenas noteikšanu un atsavināšanu veikt Īpašumu atsavināšanas
komisijai.

Domes priekšsēdētājs

A.DUKULIS

(satur ierobežotas pieejamības informācijupersonu kodus)

LATVIJAS REPUBLIKA

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000018622
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Alūksnē
2018. gada 25. janvārī

sēdes protokols Nr.1, 4.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.3

Par amatpersonām, kas veic zemes un nekustamā
īpašuma nodokļa administrācijas funkcijas Alūksnes novada pašvaldībā
Pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 1.panta 5.punktu, likuma “Par
pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 4.punktu, 21.panta pirmās daļas 9. un 27.punktu, ņemot vērā
Alūksnes novada domes 28.12.2017. lēmuma Nr. 476 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes
novada pašvaldībā” 1.pielikuma 10.,11. un 12.punktu,
1. Noteikt, ka Alūksnes novada domes ieceltās amatpersonas, kas veic zemes un
nekustamā īpašuma nodokļa administrācijas funkcijas, Alūksnes novada pašvaldībā ir:
1.1.Ināra KAPULINSKA, personas kods [..];
1.2.Mārīte JAUDZEMA, personas kods [..];
1.3.Inga JAUNZEMA, personas kods [..].
2. Atzīt par spēku zaudējušu Alūksnes novada domes 20.08.2009. lēmumu Nr. 100 “Par
nodokļu administrācijas funkcijām Alūksnes novada pašvaldībā”, sēdes protokols Nr.7,
22.punkts.
Domes priekšsēdētājs
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Alūksnē
2018. gada 25. janvārī

sēdes protokols Nr.1, 5.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.4

Par Ceļu un ielu fonda vidējā (triju gadu) termiņa plāna
2018. – 2020. gadam apstiprināšanu
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2008. gada 11. marta noteikumu Nr.173 „Valsts
pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība”
24.punktu, Alūksnes novada pašvaldības 2015. gada 29. janvāra noteikumiem Nr.1/2015
„Alūksnes novada pašvaldības Ceļu un ielu fonda pārvaldīšanas kārtība” (apstiprināti ar
Alūksnes novada domes 29.01.2015. lēmumu Nr.12 (protokols Nr.2, 9.punkts)),
1. Apstiprināt Alūksnes novada pašvaldības Ceļu un ielu vidējā (triju gadu) termiņa plānu
2018. – 2020.gadam.
2. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos, atzīt par spēku zaudējušu Alūksnes novada pašvaldības
Ceļu un ielu vidējā (triju gadu) termiņa plānu 2017. – 2019.gadam, kas apstiprināts ar
Alūksnes novada domes 2017.gada 26.janvāra lēmumu Nr.7 “Par Ceļu un ielu vidējā
(triju gadu) termiņa plāna 2017. – 2019.gadam apstiprināšanu” (sēdes protokols Nr.1,
7.p.).
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
2018. gada 25. janvārī

sēdes protokols Nr.1, 6.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.5

Par grozījumiem Alūksnes novada domes 23.03.2017. lēmumā Nr. 72 “Par Alūksnes
novada attīstības programmas 2018.-2022. gadam izstrādes uzsākšanu”
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1. punktu, Attīstības
plānošanas sistēmas likuma 6. panta ceturto daļu un 10. pantu, Teritorijas attīstības plānošanas
likuma 12. panta pirmo daļu un 22. pantu,
izdarīt grozījumus Alūksnes novada domes 23.03.2017. lēmuma Nr. 72 “Par Alūksnes
novada attīstības programmas 2018.-2022. gadam izstrādes uzsākšanu” pielikumā “DARBA
UZDEVUMS Alūksnes novada attīstības programmas2018.-2022. gadam izstrādei”:
1. aizstāt 5.2.punktā skaitli un vārdus “2017.gada jūlijs – decembris” ar skaitļiem
un vārdiem “2017.gada jūlijs – 2018.gada marts”;
2. 5.3.punktā:
2.1.aizstāt skaitli un vārdus “2018.gada janvāris” ar skaitli un vārdiem
“2018.gada aprīlis”;
2.2.aizstāt skaitli un vārdus “2018.gada februāris – marts” ar skaitli un vārdiem
“2018.gada maijs – jūnijs”;
3. aizstāt 5.4.punktā skaitli un vārdus “2018.gada marts - aprīlis” ar skaitli un
vārdiem “2018.gada jūlijs - augusts”.
Domes priekšsēdētājs

A.DUKULIS
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Alūksnē
2018. gada 25. janvārī

sēdes protokols Nr.1, 7.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.6

Par Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. darbības termiņu un
aktualizētā Investīciju plāna 2015. - 2018.gadam apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, Teritorijas
attīstības plānošanas likuma 22.panta trešo daļu un Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu
Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 73. un
74.punktu,
1. Noteikt, ka Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. darbības
termiņš ir līdz jaunās Alūksnes novada attīstības programmas 2018.2022. gadam apstiprināšanai.
2.

Apstiprināt aktualizēto Alūksnes novada attīstības programmas 2011.2017. Investīciju plānu 2015.-2018.gadam pielikumā uz 40 lp.

Domes priekšsēdētājs
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Alūksnē
2018. gada 25. janvārī

sēdes protokols Nr.1, 8.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.7

Par Alūksnes novada pašvaldības dzīvojamo telpu īres maksu
Alūksnes novada dome ar 2011.gada 28.jūlija lēmumu Nr. 277 “Par Alūksnes novada
pašvaldības dzīvojamo fondu” un tajā veiktajiem grozījumiem ir noteikusi maksu par Alūksnes
novada pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu īres maksas peļņas daļu, ko īrnieks maksā par
dzīvojamās telpas lietošanu mēnesī – labiekārtotā dzīvoklī – 0,17 EUR/m², daļēji labiekārtotā
dzīvoklī – 0,13 EUR/m², dzīvoklī bez ērtībām – 0,09 EUR/m². Noteiktā īres maksa stājās spēkā
no 2014.gada 1.jūlija. No minētā brīža īres maksas apmērs nav mainīts. Noteiktās īres maksas
apmērs nesedz izdevumus, kādi nepieciešami, lai uzturētu labā kārtībā pašvaldības dzīvokļus,
un to ir nepieciešams pārskatīt.
Civillikuma 2120.pants paredz, ka īres maksai jābūt patiesai atlīdzībai par lietas
lietošanu.
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas likuma 5.panta pirmajā
daļā noteikts, ka publiskas personas mantu aizliegts nodot citām personām bezatlīdzības
lietošanā.
Lai iegūtu nepieciešamos finanšu līdzekļus Alūksnes novada pašvaldības īpašumā un
valdījumā esošo dzīvojamo telpu uzturēšanai un saglabāšanai dzīvošanai derīgā stāvoklī un
saņemtu atlīdzību par dzīvojamo telpu lietošanu, ir jānosaka īres maksas peļņas daļa, ko
dzīvojamās telpas īrnieks maksā par dzīvojamās telpas lietošanu, nodrošinot vienādus īres
maksas aprēķināšanas un piemērošanas nosacījumus visiem pašvaldības dzīvojamo telpu
īrniekiem Alūksnes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 21.panta
pirmās daļas 14.punkta b) apakšpunktu, likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 11.panta otro daļu,
11.¹ pantu,
1. Apstiprināt Alūksnes novada pašvaldības īpašumā un valdījumā esošu dzīvojamo

telpu īres maksu, aprēķinot to pēc šādas formulas:
Ī = Iliet. + A,
kur
Ī – īres maksas apmērs mēnesī;
Iliet. – īres maksas daļa par telpas lietošanu (peļņa) mēnesī;
A – dzīvojamās mājas apsaimniekošanas izdevumi mēnesī, proporcionāli attiecīgās
izīrētās dzīvojamās telpas platībai.

2. Noteikt, ka apsaimniekošanas izdevumus katrai dzīvojamajai mājai aprēķina

saskaņā ar Ministru kabineta izdotajiem noteikumiem par metodiku, pēc kādas
aprēķināmi apsaimniekošanas izdevumi.
3. Apstiprināt Alūksnes novada pašvaldības īpašumā un valdījumā esošu dzīvojamo

telpu īres maksas daļu (peļņu), aprēķinot to pēc šādas formulas:
Iliet. = Kvertība/120mēn.,
kur
Iliet – Īres maksas daļa par telpas lietošanu (peļņa) mēnesī;
Kvērtība – dzīvokļa kadastrālā vērtība;
120mēn. – 120 mēneši (10 gadi).
4. Pilnvarot Alūksnes novada pašvaldības dzīvojamā fonda pārvaldnieku (izīrētāju) –

sabiedrību ar ierobežotu atbildību “ALŪKSNES NAMI”, turpmāk – SIA
“ALŪKSNES NAMI”, aprēķināt īres maksu mēnesī katram dzīvoklim.
5. Noteikt, ka īrnieks maksā izīrētajam īres maksu un maksu par pamatpakalpojumiem,

ja vien nenotiek tiešie maksājumi.
6. Uzdot SIA “ALŪKSNES NAMI” likumā noteiktajā kārtībā, ievērojot tajā noteiktos

termiņus, brīdināt pašvaldības dzīvojamo telpu īrniekus par izmaiņām īres maksā,
nodrošinot, ka saskaņā ar šo lēmumu aprēķinātā īres maksa tiek piemērota ar
2018.gada 1.septembri.
7. Iekļaut

pašvaldības dzīvojamā fonda pārvaldīšanas un apsaimniekošanas
pilnvarojuma līgumā pienākumu SIA “ALŪKSNES NAMI” īres maksu par
pašvaldības dzīvojamo telpu lietošanu (peļņu) pārskaitīt katru mēnesi pašvaldības
budžetā.

8.

Noteikt, ka īrniekam saskaņojot ar izīrētāju (SIA “ALŪKSNES NAMI”) un veicot
kapitālieguldījumus pašvaldībai piederošā dzīvoklī, ieguldījuma vērtība tiek
ieskaitīta īres maksā.

9. Noteikt, ka īres maksu par Alūksnes novada pašvaldības dzīvojamo telpu lietošanu

izlieto to remontam un kapitālieguldījumiem.
10. Ar brīdi, kad tiek piemērota šajā lēmumā noteiktā īres maksa, spēku zaudē Alūksnes

novada domes 2011.gada 28.jūlija lēmums Nr.277 “Par Alūksnes novada
pašvaldības dzīvojamo fondu” (sēdes protokols Nr.11, 8.p.).
Domes priekšsēdētājs
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Alūksnē
2018. gada 25. janvārī

sēdes protokols Nr.1, 9.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.8

Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas
noteikšanu Alūksnes novadā
Pamatojoties uz Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39. panta pirmo daļu, likuma “Par
pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27.punktu,
1.

2.
3.

Noteikt maksu par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un
citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, ko veic pirms atkritumu reģenerācijas un
kas samazina apglabājamo atkritumu apjomu, par uzglabāšanu, dalītās atkritumu
savākšanas, pārkraušanas un šķirošanas infrastruktūras objektu uzturēšanu atbilstoši
līgumam, kuru noslēgusi pašvaldība un atkritumu apsaimniekotājs Alūksnes novadā
7,17 EUR (bez PVN) par 1m3.
Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.
Ar šī lēmuma spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Alūksnes novada domes 2017. gada
23. novembra lēmumu Nr. 440 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas
noteikšanu Alūksnes novadā”.

Domes priekšsēdētājs
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Alūksnē
2018. gada 25. janvārī

sēdes protokols Nr.1, 10.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.9

Par grozījumiem Alūksnes novada domes 26.10.2017. lēmumā Nr. 387 “Par projektu
“Pašvaldības autoceļa “Indrāni – Blūmji – Gailīši”, “Rijukalns – Vengerski” un
“Ziemeri - Murati” pārbūve Ziemera 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 20.1., 20.4. un 20.5. 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””, un ar mērķi novērst aritmētisko kļūdu,
1. Veikt šādus grozījumus Alūksnes novada domes 26.10.2017. lēmumā Nr. 387 “Par projektu
“Pašvaldības autoceļa “Indrāni – Blūmji – Gailīši”, “Rijukalns – Vengerski” un “Ziemeri Murati” pārbūve Ziemera pagastā, Alūksnes novadā”:
1.1. lēmuma 2. punktā:
1.1.1. skaitli un tekstu iekavās “318 435,60 EUR (trīs simti astoņpadsmit tūkstoši četri
simti trīsdesmit pieci euro un 60 centi)” aizstāt ar skaitli un tekstu iekavās “318
435,96 EUR (trīs simti astoņpadsmit tūkstoši četri simti trīsdesmit pieci euro un
96 centi)”,
1.2. lēmuma 2.1. punktā:
1.2.1. skaitli un tekstu iekavās “188 662,22 EUR (viens simts astoņdesmit astoņi tūkstoši
seši simti sešdesmit divi euro un 22 centi)” aizstāt ar skaitli un tekstu iekavās “188
662,23 EUR (viens simts astoņdesmit astoņi tūkstoši seši simti sešdesmit divi euro
un 23 centi)”,
1.2.2. skaitli un tekstu iekavās “18 866,22 EUR (astoņpadsmit tūkstoši astoņi simti
sešdesmit seši euro un 22 centi)” aizstāt ar skaitli un tekstu iekavās
“18 866,23 EUR (astoņpadsmit tūkstoši astoņi simti sešdesmit seši euro un 23
centi)”.

1.3.lēmuma 2.2. punktā:
1.3.1. skaitli un tekstu iekavās 129 773,37 EUR (viens simts divdesmit deviņi tūkstoši
septiņi simti septiņdesmit trīs euro un 37 centi) aizstāt ar skaitli un tekstu iekavās
129 773,73 EUR (viens simts divdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti septiņdesmit
trīs euro un 73 centi).
1.4. lēmuma 3.1. punktā:
1.4.1. skaitli un tekstu iekavās “123 433,59 (viens simts divdesmit trīs tūkstoši četri
simti trīsdesmit trīs euro un 59 centi)” aizstāt ar skaitli un tekstu iekavās “123
433,60 (viens simts divdesmit trīs tūkstoši četri simti trīsdesmit trīs euro un 60
centi)”,
1.4.2. skaitli un tekstu iekavās “18 866,22 EUR (astoņpadsmit tūkstoši astoņi simti
sešdesmit seši euro un 22 centi)” aizstāt ar skaitli un tekstu iekavās
“18 866,23EUR (astoņpadsmit tūkstoši astoņi simti sešdesmit seši euro un 23
centi)”,
1.5. lēmuma 3.2. punktā:
1.5.1. skaitli un tekstu iekavās “25 206,00 EUR (divdesmit pieci tūkstoši divi simti seši
euro)” aizstāt ar skaitli un tekstu iekavās “25 206,36 EUR (divdesmit pieci
tūkstoši divi simti seši euro un 36 centi)”.
2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu.
Domes priekšsēdētājs
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LATVIJAS REPUBLIKA
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Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000018622
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Alūksnē
2018. gada 25. janvārī

sēdes protokols Nr.1, 11.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.10

Par projektu “Pleskavas ielas pārbūve Alūksnē, Alūksnes novadā (3.kārta)”
Pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta
pirmās daļas 23.punktu, ņemot vērā Ministru kabineta 2008. gada 11. marta noteikumu Nr.173
“Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība”
40.1. punktu, Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. aktualizētā Rīcības plāna
2015. - 2017.gadam 1.3.punktu un Investīciju plāna 2015. - 2018. gadam 23.4. punktu,
1. Iesniegt projekta “Pleskavas ielas pārbūve Alūksnē, Alūksnes novadā (3.kārta)” (turpmāk
– projekts) iesniegumu Satiksmes ministrijā valsts autoceļu fonda programmas
apakšprogrammas “Mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem (ielām)” līdzekļu saņemšanai.
2. Apstiprināt projekta indikatīvās kopējās izmaksas 290 656,19 EUR (divi simti deviņdesmit
tūkstoši seši simti piecdesmit seši euro un 19 centi).
3. Projekta atbalsta gadījumā, nodrošināt Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējumu
projektam 87 196,86 EUR (astoņdesmit septiņi tūkstoši viens simts deviņdesmit seši euro
un 86 centi) apmērā, ko sastāda 30% no projekta izmaksām, no pašvaldības 2018.gada
budžeta (aizdevuma) līdzekļiem.
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,
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Alūksnē
2018. gada 25. janvārī

sēdes protokols Nr.1, 12.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.11

Par projektu “Bibliotēkas, kas palīdzēja izaugt Latvijai”
Izskatot Alsviķu pagasta pārvaldes 04.01.2018. iesniegumu Nr. APP/1-5/18/6, kas reģistrēts
Alūksnes novada pašvaldībā 04.01.2018. ar Nr. ANP/1-33/18/74,
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 5. punktu, 21. panta
pirmās daļas 23. punktu, Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. aktualizētā
Rīcības plāna 6.2. punktu,
1. Atbalstīt Alsviķu pagasta pārvaldes struktūrvienības “Alsviķu bibliotēka” un
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrības iesniegumu par sadarbību un
līdzfinansējumu Valsts Kultūrkapitāla fonda Latvijas simtgades programmas
finansiāli atbalstītā projekta “Bibliotēkas, kas palīdzēja izaugt Latvijai” īstenošanā.
2. Atbalstīt Alūksnes novada pašvaldības Alsviķu pagasta pārvaldes struktūrvienības
“Alsviķu bibliotēka” līdzfinansējumu 300 EUR (trīs simti euro) apmērā, nodrošinot
to no Alūksnes novada pašvaldības Alsviķu pagasta pārvaldes struktūrvienības
“Alsviķu bibliotēka” 2018.gada budžeta līdzekļiem.
3. Noteikt par projekta atbildīgo personu Alūksnes novada pašvaldības Alsviķu pagasta
pārvaldes struktūrvienības “Alsviķu bibliotēka” vadītāju Sarmīti MEĻĶI.
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
2018. gada 25. janvārī

sēdes protokols Nr.1, 13.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.12

Par projektu “Makšķerēšanas vietu izveide Alūksnes ezera Tempļakalna parka
teritorijā”
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. punktu, 21. panta
pirmās daļas 23.punktu,
1.

Piedalīties Latvijas vides aizsardzības fonda rīkotajā projektu konkursā “Ūdeņu
aizsardzība” aktivitātē “Publisko ūdeņu pārvaldība” ar projektu “Makšķerēšanas
vietu izveide Alūksnes ezera Tempļakalna parka teritorijā” (turpmāk – projekts).

2.

Apstiprināt Alūksnes novada pašvaldības indikatīvās kopējās izmaksas projektā
55 000 EUR (piecdesmit pieci tūkstoši euro), no kurām Latvijas vides aizsardzības
fonda finansējums indikatīvi 49 500 EUR (četrdesmit deviņi tūkstoši pieci simti
euro) un Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējums indikatīvi 5 500 EUR (pieci
tūkstoši pieci simti euro).

3.

Projekta atbalsta gadījumā, Alūksnes novada pašvaldības priekšfinansējumu un
līdzfinansējumu nodrošināt no 2018. un 2019. gada budžeta līdzekļiem.

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
2018. gada 25. janvārī

sēdes protokols Nr.1, 14.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.13

Par projektu “Laivu nolaišanas vietu uzlabošana Alūksnes ezerā”
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. punktu, 21. panta
pirmās daļas 23.punktu,
1.

Piedalīties Latvijas vides aizsardzības fonda rīkotajā projektu konkursā “Ūdeņu
aizsardzība” aktivitātē “Publisko ūdeņu pārvaldība” ar projektu “Laivu nolaišanas
vietu uzlabošana Alūksnes ezerā” (turpmāk – projekts).

2.

Apstiprināt Alūksnes novada pašvaldības indikatīvās kopējās izmaksas projektā
50 000 EUR (piecdesmit tūkstoši euro), no kurām Latvijas vides aizsardzības fonda
finansējums indikatīvi 45 000 EUR (četrdesmit pieci tūkstoši euro) un Alūksnes
novada pašvaldības līdzfinansējums indikatīvi 5 000 EUR (pieci tūkstoši euro).

3.

Projekta atbalsta gadījumā, Alūksnes novada pašvaldības priekšfinansējumu un
līdzfinansējumu nodrošināt no 2018. un 2019. gada budžeta līdzekļiem.

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
2018. gada 25. janvārī

sēdes protokols Nr.1, 15.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.14

Par projektu “Apsaimniekošanas plāna izstrāde Alūksnes novada publiskajām
ūdenstilpēm”
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2.punktu, 21. panta pirmās
daļas 23.punktu,
1.

Piedalīties Latvijas vides aizsardzības fonda rīkotajā projektu konkursā “Ūdeņu
aizsardzība” aktivitātē “Publisko ūdeņu pārvaldība” ar projektu “Apsaimniekošanas
plāna izstrāde Alūksnes novada publiskajām ūdenstilpēm” (turpmāk – projekts).

2.

Apstiprināt Alūksnes novada pašvaldības indikatīvās kopējās izmaksas projektā
10 000 EUR (desmit tūkstoši euro), no kurām Latvijas vides aizsardzības fonda
finansējums 100 % apmērā indikatīvi 10 000 EUR (desmit tūkstoši euro).

3.

Projekta atbalsta gadījumā, Alūksnes novada pašvaldības priekšfinansējumu
nodrošināt no 2018. un 2019. gada budžeta līdzekļiem.

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
2018. gada 25. janvārī

sēdes protokols Nr.1, 16.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.15

Par projektu “Tehniskās dokumentācijas izstrāde Alūksnes ezera “iekšezera”
ekoloģiskā stāvokļa uzlabošanai”
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2.punktu, 21. panta
pirmās daļas 23.punktu,
1. Piedalīties Latvijas vides aizsardzības fonda rīkotajā projektu konkursā “Ūdeņu
aizsardzība” aktivitātē “Publisko ūdeņu pārvaldība” ar projektu “Tehniskās
dokumentācijas izstrāde Alūksnes ezera “iekšezera” ekoloģiskā stāvokļa uzlabošanai”
(turpmāk – projekts).
2. Apstiprināt Alūksnes novada pašvaldības indikatīvās kopējās izmaksas projektā
55 000 EUR (piecdesmit pieci tūkstoši euro), no kurām Latvijas vides aizsardzības
fonda finansējums indikatīvi 49 500 EUR (četrdesmit deviņi tūkstoši pieci simti euro)
un Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējums indikatīvi 5 500 EUR (pieci tūkstoši
pieci simti euro).
3. Projekta atbalsta gadījumā, Alūksnes novada pašvaldības priekšfinansējumu un
līdzfinansējumu nodrošināt no 2018. un 2019. gada budžeta līdzekļiem.
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
2018. gada 25. janvārī

sēdes protokols Nr.1, 17.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.16

Par projektu “Ilgāja ezera krasta tīrīšana un labiekārtošana Aizsargājamo ainavu
apvidū “Veclaicene””
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. punktu, 21. panta
pirmās daļas 23.punktu,
1. Piedalīties Latvijas vides aizsardzības fonda rīkotajā projektu konkursā “Ūdeņu
aizsardzība” aktivitātē “Publisko ūdeņu pārvaldība” ar projektu “Ilgāja ezera krasta
tīrīšana un labiekārtošana Aizsargājamo ainavu apvidū “Veclaicene” (turpmāk –
projekts).
2. Apstiprināt Alūksnes novada pašvaldības indikatīvās kopējās izmaksas projektā
19250,35 EUR (deviņpadsmit tūkstoši divi simti piecdesmit euro un 35 centi), no kurām
Latvijas vides aizsardzības fonda finansējums indikatīvi 16932,25 EUR (sešpadsmit
tūkstoši deviņi simti trīsdesmit divi euro un 25 centi) un Alūksnes novada pašvaldības
līdzfinansējums indikatīvi 2318,10 (divi tūkstoši trīs simti astoņpadsmit euro un
10 centi).
3. Projekta atbalsta gadījumā:
3.1. nodrošināt šī lēmuma 2. punktā noteikto Alūksnes novada pašvaldības
līdzfinansējumu no Alūksnes novada pašvaldības 2018. gada budžeta līdzekļiem;
3.2. par projekta realizācijas atbildīgo personu noteikt Jaunlaicenes, Veclaicenes un
Ziemera pagastu pārvalžu vadītāju Ivetu 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
2018. gada 25. janvārī

sēdes protokols Nr.1, 18.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.17

Par Alsviķu pagasta pārvaldes nolikuma apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 8.punktu, Alūksnes
novada pašvaldības nolikuma 22.1. apakšpunktu,
1. Apstiprināt Alsviķu pagasta pārvaldes nolikumu (pielikumā uz 4 lapām).
2. Lēmums stājas spēkā 2018. gada 1. februārī.
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
2018. gada 25. janvārī

sēdes protokols Nr.1, 19.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.18

Par Annas pagasta pārvaldes nolikuma apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 8.punktu, Alūksnes
novada pašvaldības nolikuma 22.2. apakšpunktu,
1. Apstiprināt Annas pagasta pārvaldes nolikumu (pielikumā uz 4 lapām).
2. Lēmums stājas spēkā 2018. gada 1. februārī.

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
2018. gada 25. janvārī

sēdes protokols Nr.1, 20.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.19

Par Ilzenes pagasta pārvaldes nolikuma apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 8.punktu, Alūksnes
novada pašvaldības nolikuma 22.3. apakšpunktu,
1. Apstiprināt Ilzenes pagasta pārvaldes nolikumu (pielikumā uz 4 lapām).
2. Lēmums stājas spēkā 2018. gada 1. februārī.

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
2018. gada 25. janvārī

sēdes protokols Nr.1, 21.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.20

Par Jaunalūksnes pagasta pārvaldes nolikuma apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 8.punktu, Alūksnes
novada pašvaldības nolikuma 22.4. apakšpunktu,
1. Apstiprināt Jaunalūksnes pagasta pārvaldes nolikumu (pielikumā uz 4 lapām).
2. Lēmums stājas spēkā 2018. gada 1. februārī.
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
2018. gada 25. janvārī

sēdes protokols Nr.1, 22.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.21

Par Jaunannas pagasta pārvaldes nolikuma apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 8.punktu, Alūksnes
novada pašvaldības nolikuma 22.5. apakšpunktu,
1. Apstiprināt Jaunannas pagasta pārvaldes nolikumu (pielikumā uz 4 lapām).
2. Lēmums stājas spēkā 2018. gada 1. februārī.
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
2018. gada 25. janvārī

sēdes protokols Nr.1, 23.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.22

Par Jaunlaicenes pagasta pārvaldes nolikuma apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Alūksnes
novada pašvaldības nolikuma 22.6. apakšpunktu,
1. Apstiprināt Jaunlaicenes pagasta pārvaldes nolikumu (pielikumā uz 4 lapām).
2. Lēmums stājas spēkā 2018. gada 1. februārī.

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
2018. gada 25. janvārī

sēdes protokols Nr.1, 24.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.23

Par Kalncempju pagasta pārvaldes nolikuma apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 8.punktu, Alūksnes
novada pašvaldības nolikuma 22.7. apakšpunktu,
1. Apstiprināt Kalncempju pagasta pārvaldes nolikumu (pielikumā uz 4 lapām).
2. Lēmums stājas spēkā 2018. gada 1. februārī.

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
2018. gada 25. janvārī

sēdes protokols Nr.1, 25.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.24

Par Liepnas pagasta pārvaldes nolikuma apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 8.punktu, Alūksnes
novada pašvaldības nolikuma 22.8. apakšpunktu,
1. Apstiprināt Liepnas pagasta pārvaldes nolikumu (pielikumā uz 4 lapām).
2. Lēmums stājas spēkā 2018. gada 1. februārī.

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
2018. gada 25. janvārī

sēdes protokols Nr.1, 26.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.25

Par Malienas pagasta pārvaldes nolikuma apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 8.punktu, Alūksnes
novada pašvaldības nolikuma 22.9. apakšpunktu,
1. Apstiprināt Malienas pagasta pārvaldes nolikumu (pielikumā uz 4 lapām).
2. Lēmums stājas spēkā 2018. gada 1. februārī.
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
2018. gada 25. janvārī

sēdes protokols Nr.1, 27.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.26

Par Mālupes pagasta pārvaldes nolikuma apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 8.punktu, Alūksnes
novada pašvaldības nolikuma 22.10. apakšpunktu,
1. Apstiprināt Mālupes pagasta pārvaldes nolikumu (pielikumā uz 4 lapām).
2. Lēmums stājas spēkā 2018. gada 1. februārī.

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
2018. gada 25. janvārī

sēdes protokols Nr.1, 28.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.27

Par Mārkalnes pagasta pārvaldes nolikuma apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 8.punktu, Alūksnes
novada pašvaldības nolikuma 22.11. apakšpunktu,
1. Apstiprināt Mārkalnes pagasta pārvaldes nolikumu (pielikumā uz 4 lapām).
2. Lēmums stājas spēkā 2018. gada 1. februārī.

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
2018. gada 25. janvārī

sēdes protokols Nr.1, 29.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.28

Par Pededzes pagasta pārvaldes nolikuma apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 8.punktu, Alūksnes
novada pašvaldības nolikuma 22.12. apakšpunktu,
1. Apstiprināt Pededzes pagasta pārvaldes nolikumu (pielikumā uz 4 lapām).
2. Lēmums stājas spēkā 2018. gada 1. februāri
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
2018. gada 25. janvārī

sēdes protokols Nr.1, 30.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.29

Par Veclaicenes pagasta pārvaldes nolikuma apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8. punktu, Alūksnes
novada pašvaldības nolikuma 22.13. apakšpunktu,
1. Apstiprināt Veclaicenes pagasta pārvaldes nolikumu (pielikumā uz 4 lapām).
2. Lēmums stājas spēkā 2018. gada 1. februārī.
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
2018. gada 25. janvārī

sēdes protokols Nr.1, 31.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.30

Par Zeltiņu pagasta pārvaldes nolikuma apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Alūksnes
novada pašvaldības nolikuma 22.14. apakšpunktu,
1. Apstiprināt Zeltiņu pagasta pārvaldes nolikumu (pielikumā uz 4 lapām).
2. Lēmums stājas spēkā 2018.gada 1.februārī.

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
2018. gada 25. janvārī

sēdes protokols Nr.1,32.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.31

Par Ziemera pagasta pārvaldes nolikuma apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Alūksnes
novada pašvaldības nolikuma 22.15. apakšpunktu,
1. Apstiprināt Ziemera pagasta pārvaldes nolikumu (pielikumā uz 4 lapām).
2. Lēmums stājas spēkā 2018. gada 1. februārī.

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
2018. gada 25. janvārī

sēdes protokols Nr.1, 33.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.32

Par grozījumiem Alūksnes novada domes 28.12.2017. lēmumā Nr.476 „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
2018. gada 25. janvārī

sēdes protokols Nr.1, 34.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.33

Par noteikumu Nr.1/2018 „Par Alūksnes novada pagastu teritoriālo vienību
infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas mērķprogrammu 2018. - 2021. gadam”
izdošanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 2. punktu, likuma „Par
pašvaldību budžetiem” 30. pantu,
Izdot noteikumus Nr.1/2018 „Par Alūksnes novada pagastu teritoriālo vienību
infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas mērķprogrammu 2018. - 2021. gadam”
(pielikumā).
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
2018. gada 25. janvārī

sēdes protokols Nr.1, 35.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.34

Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības 2012.gada 23.februāra noteikumos
Nr.3/2012 „Kārtība, kādā sadala Alūksnes novada pašvaldības budžeta līdzekļus”
Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72. panta pirmās daļas 2.punktu,
likuma “Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 2.punktu, Likuma par budžetu un finanšu
vadību 44. panta pirmo daļu un likumu “Par pašvaldību budžetiem”,
1. Izdarīt Alūksnes novada pašvaldības 2012. gada 23. februāra noteikumos Nr. 3/2012
„Kārtība, kādā sadala Alūksnes novada pašvaldības budžeta līdzekļus” šādus grozījumus:
1.1.
svītrot 4.2.3.1 punktu,
1.2. papildināt ar 4.2.3.2 punktu šādā redakcijā:
“4.2.3.2 nosaka finansējumu Alūksnes novada pagastu teritoriālo vienību
infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas mērķprogrammai. Laika periodā no
2018.gada līdz 2021.gadam šim mērķim paredzēts atvēlēt no pašvaldības budžeta kopā
600000 EUR ar izmaksu katrā no perioda budžeta gadiem līdz 160000 EUR;”,
1.3. papildināt 4.2.5.26.punktu ar vārdiem “ar filiāli “Pīlādži””,
1.4. svītrot 4.2.5.45.punktu,
1.5. 4.2.5.46. punktā vārdu “muzejs” aizstāt ar vārdiem “vēstures krātuve”,
1.6. 4.2.5.47.punktā vārdu “muzejs” aizstāt ar vārdiem “vēstures krātuve”,
1.7. 4.2.5.51.punktā aiz vārda “mūzikas” papildināt ar vārdiem “mākslas un sporta”,
1.8. papildināt ar 4.2.5.55. punktu šādā redakcijā:
“4.2.5.55. Līdzfinansējums nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai;”,
1.9. papildināt ar 4.2.5.56. punktu šādā redakcijā:
“4.2.5.56. Alūksnes novada pašvaldības policija (2 inspektoru, kas pilda pienākumus
novada teritorijā, atlīdzībai);”,
1.10. 5.1.2. punktā skaitli “42” aizstāt ar skaitli “46” un papildināt teikumu aiz pirmām
iekavām “izņemot PII “Mazputniņš””,
1.11. 5.4.punktā teikuma daļu “Alūksnes novada pašvaldības 31.01.2013. saistošajiem
noteikumiem Nr.2/2013 “Par ēdināšanas maksas atvieglojumiem Alūksnes novada
pašvaldības izglītības iestādēs.” aizstāt ar teikuma daļu “Alūksnes novada domes spēkā
esošiem saistošajiem noteikumiem par ēdināšanas pakalpojuma maksas atvieglojumiem
Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēs.”,
1.12. svītrot 6.1.1.9.punktu,

1.13 6.3.punktā teikuma daļu “ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanai (virtuves strādnieku
atlīdzība, produktu iegāde vai ēdināšanas atvieglojumi)” aizstāt ar teikuma daļu
“Alūksnes novada domes spēkā esošiem saistošajiem noteikumiem par ēdināšanas
pakalpojuma maksas atvieglojumiem Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēs”.
2. Alūksnes novada pašvaldības administrācijas Finanšu nodaļai piemērot iepriekšminētos
grozījumus izstrādājot Alūksnes novada pašvaldības budžeta 2018.gadam projektu.
3. Lēmums stājās spēkā ar tā pieņemšanu.
Domes priekšsēdētājs

A.DUKULIS

Satur ierobežotas pieejamības
informāciju (personas kodu)

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
2018. gada 25. janvārī

sēdes protokols Nr.1, 36.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.35
Par atļauju Ingai OZOLIŅAI savienot amatus

1. Izskatījusi Ingas OZOLIŅAS 18.01.2018. iesniegumu (saņemts Alūksnes novada
pašvaldība 18.01.2018. un reģistrēts ar Nr. ANP/1-23/18/68), kurā viņa lūdz atļauju
savienot valsts amatpersonas - Alūksnes novada bāriņtiesas priekšsēdētājas amatu un
Alūksnes novada pašvaldības komisijas interešu izglītības mērķdotācijas sadalei
locekles amatus ar Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācijas valdes locekles amatu,
Alūksnes novada dome konstatē:
1.1.Saskaņā ar Alūksnes novada domes 23.08.2012. lēmumu Nr. 288 “Par Alūksnes
novada bāriņtiesas priekšsēdētāju”, I.OZOLIŅA ievēlēta par Alūksnes novada
bāriņtiesas priekšsēdētāju un ar Alūksnes novada domes 23.02.2017. lēmumu
Nr. 45 “Par Alūksnes novada bāriņtiesas priekšsēdētāju” šajā amatā ievēlēta
atkārtoti. Saskaņā ar likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbībā” (turpmāk – Likums) 4.panta pirmās daļas 16.punktu,
bāriņtiesas priekšsēdētājs kā pašvaldības iestādes vadītājs ir amatpersona;
1.2.Saskaņā ar Ministru kabineta 28.01.2011. noteikumu Nr. 382 “Interešu izglītības
programmu finansēšanas kārtība” 10.punktu, Alūksnes novada dome ar
28.07.2016. lēmumu Nr. 247 “Par grozījumu Alūksnes novada domes
27.09.2012. lēmumā Nr.308 “Par komisijas interešu izglītības mērķdotācijas
sadalei personālsastāva apstiprināšanu””, ir ievēlējusi I.OZOLIŅU Alūksnes
novada pašvaldības komisijas interešu izglītības mērķdotācijas sadalei locekļa
amatā. Komisijas interešu izglītības mērķdotācijas sadalei galvenais uzdevums
ir interešu izglītības programmu izvērtēšana un mērķdotācijas sadale. Saskaņā
Likuma 4.panta otrās daļas 3.punktu, komisijas interešu izglītības mērķdotācijas
sadalei loceklis ir amatpersona;
1.3.Ar Alūksnes novada domes 28.07.2016. lēmumu Nr. 257 “Par atļauju Ingai
OZOLIŅAI savienot amatus” dome atļāvusi I.OZOLIŅAI savienot Alūksnes
novada pašvaldības komisijas interešu izglītības mērķdotācijas sadalei locekles
amatu ar Alūksnes novada bāriņtiesas priekšsēdētājas amatu.
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1.4.Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācija ir Latvijas Uzņēmumu reģistrā ar
Nr. 40008067985 reģistrēta biedrība, kura darbības mērķis ir sekmēt bāriņtiesu
un pagasttiesu darbinieku profesionālo izaugsmi; aizstāvēt bāriņtiesu un
pagasttiesu darbinieku darba, profesionālās un sociālās tiesības un intereses;
nodrošināt attiecīgus pakalpojumus un informāciju biedriem, lai uzturētu
pastāvīgus kontaktus starp tiem un koordinētu viņu intereses; veicināt un sekmēt
informācijas, pieredzes un labas prakses apmaiņu starp biedriem.
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 bāriņtiesas priekšsēdētājam kā valsts
amatpersonai ir noteikti Likuma 7.panta piektās daļas 2.punktā, kur norādīts, ka minēta
amatpersona var savienot valsts amatpersonas amatu ar amatu arodbiedrībā, biedrībā vai
nodibinājumā, politiskajā partijā, politisko partiju apvienībā vai reliģiskajā organizācijā,
ja šā panta četrpadsmitajā daļā nav noteikts citādi.
Amata savienošanas ierobežojumi komisijas interešu izglītības mērķdotācijas sadalei
loceklim ir noteikti Likuma 7.panta sestās daļas 3.punktā, kur norādīts, ka minētā
amatpersona var savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu, uzņēmuma līguma vai
šā panta vienpadsmitajā daļā neminēta pilnvarojuma izpildi, ja to savienošana nerada
interešu konfliktu un ir saņemta attiecībās 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 I.OZOLIŅAI savienot valsts amatpersonas amatu.
Ņemot vērā šī lēmuma sagatavošanas laikā konstatētos faktiskos apstākļus un izvērtējot
Alūksnes novada bāriņtiesas priekšsēdētāja amata, Alūksnes novada pašvaldības komisijas
interešu izglītības mērķdotācijas sadalei locekļa amata, Latvijas Bāriņtiesu darbinieku
asociācijas valdes locekļa amata pienākumus, kā arī saņemot I.OZOLIŅAS 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 bāriņtiesas priekšsēdētāja, komisijas interešu izglītības
mērķdotācijas sadalei locekles pienākumu pildīšanai, ievērojot likuma „Par interešu
konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 2.pantā noteikto mērķi un pamatojoties uz
likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta piektās daļas

2.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 Ingai OZOLIŅAI, personas kods [..], savienot Alūksnes novada bāriņtiesas
priekšsēdētājas, Alūksnes novada pašvaldības komisijas interešu izglītības mērķdotācijas
sadalei locekles amatu ar valdes locekles amatu Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācijā.
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.
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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 bāriņtiesas priekšsēdētāja, Alūksnes novada pašvaldības komisijas
interešu izglītības mērķdotācijas sadalei locekļa amata pildīšanu un Latvijas Bāriņtiesu
darbinieku asociācijas valdes locekļa 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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