
 

PROJEKTS 

 

Grozījumi Alūksnes novada domes 2013. gada 25. jūlija saistošajos noteikumos  

Nr. 18/2013 “Alūksnes novada pašvaldības nolikums” 
 

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 

21. panta pirmās daļas 1. punktu un 24. pantu 

 

Izdarīt Alūksnes novada domes 2013. gada 25. jūlija saistošajos noteikumos 

Nr. 18/2013 “Alūksnes novada pašvaldības nolikums” šādus grozījumus: 

1. Izteikt 8. punktu šādā redakcijā:  

“8. Domes algotie amati ir Domes priekšsēdētājs un Domes priekšsēdētāja vietnieks – attīstības 

un investīciju piesaistes jautājumos.” 

2. Izteikt 10. punktu šādā redakcijā: 

“10. Domes priekšsēdētājam ir trīs vietnieki: vietnieks – attīstības un investīciju piesaistes 

jautājumos, vietnieks – tautsaimniecības jautājumos un vietnieks – teritoriālajos jautājumos.” 

3. Izteikt 11.1. apakšpunktu šādā redakcijā:  

“11.1. pilda priekšsēdētāja pienākumus un realizē tiesības priekšsēdētāja un vietnieka – 

attīstības un investīciju piesaistes jautājumos prombūtnes laikā;” 

4. Izteikt 11.3. apakšpunktu šādā redakcijā: 

“11.3. koordinē un politiski atbild par pašvaldības darbību tautsaimniecības un tūrisma 

attīstības un investīciju piesaistes sfērā;” 

5. Svītrot 11.5. apakšpunktu. 

 

6. Izteikt 12. punktu šādā redakcijā:  

“12. Domes priekšsēdētāja vietnieks – attīstības un investīciju piesaistes jautājumos:” 

7. Izteikt 12.1. apakšpunktu šādā redakcijā:  

“12.1. pilda priekšsēdētāja pienākumus un realizē tiesības viņa prombūtnes laikā vai viņa 

uzdevumā;” 

8. 12.3. apakšpunktā: 

svītrot vārdus “tūrisma un”; 

papildināt aiz vārda “lietu” ar vārdiem “sabiedriskā transporta un satiksmes infrastruktūras 

attīstības un investīciju piesaistes” 

9. Papildināt saistošos noteikumus ar 12.13. apakšpunktu šādā redakcijā: 



“12.13. darbojas pašvaldības pretkorupcijas pasākumu un pašvaldības darba atklātības 

uzlabošanas jomā.” 

10. Papildināt saistošos noteikumus ar 12.1  punktu šādā redakcijā: 

“12.1 Domes priekšsēdētāja vietnieks – teritoriālajos jautājumos:  

12.11. koordinē un politiski atbild par pašvaldības darbību pakalpojumu sniegšanas 

teritoriālajās vienībās, teritoriālo vienību pārvaldi, sabiedrības iesaisti pašvaldības 

darbā, sfērā; 

12.12. koordinē jautājumus par teritoriālo vienību attīstības jautājumiem; 

12.13. pilda citus Domes un priekšsēdētāja uzdotos pienākumus; 

12.14. ir tiesīgs dot darba uzdevumus pašvaldības administrācijas darbiniekiem un iestāžu 

vadītājiem; 

12.15. ir tiesīgs savas kompetences jautājumu risināšanai atsevišķos gadījumos ar rīkojumu 

izveidot darba grupas un komisijas, iesaistot tajās deputātus, pašvaldības 

administrācijas, iestāžu un pieaicinātos speciālistus un pašvaldības teritorijas 

iedzīvotājus.” 

11. Aizstāt 29. punktā vārdus “tautsaimniecības jautājumos” ar vārdiem “attīstības un 

investīciju piesaistes jautājumos”. 

12.  Papildināt 46.1. apakšpunktu aiz vārda “tautsaimniecības” ar vārdu “tūrisma”. 

13. 47.1. apakšpunktā: 

 svītrot vārdu “tūrismu”; 

papildināt aiz vārda “pakalpojumiem” ar vārdiem “sabiedrisko pārvadājumu un transporta 

infrastruktūras jautājumiem”. 

14. Aizstāt 47.4. apakšpunktā vārdu “tūrismu” ar vārdiem “sabiedriskā transporta un 

satiksmes infrastruktūras jautājumiem”. 

15. Aizstāt 135. punktā vārdus “tautsaimniecības jautājumos” ar vārdiem “attīstības un 

investīciju piesaistes jautājumos”. 

16. Aizstāt 165. punktā frāzi “(-i)” ar vārdiem “attīstības un investīciju piesaistes 

jautājumos”. 

 

 

 

 

  



Alūksnes novada domes saistošo noteikumu Nr. ___/2021  

“Grozījumi Alūksnes novada domes 2013. gada 25. jūlija saistošajos noteikumos 

Nr. 18/2013 “Alūksnes novada pašvaldības nolikums””  
paskaidrojuma raksts 

 

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 
Norādāmā informācija 

1. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

Saistošo noteikumu projekts “Grozījumi Alūksnes novada 

domes 2013. gada 25. jūlija saistošajos noteikumos 

Nr.18/2013 “Alūksnes novada pašvaldības nolikums””, 

turpmāk – saistošie noteikumi, ir sagatavots, lai atbilstoši 

likuma “Par pašvaldībām” 24. pantam tajā iekļautu 

pašvaldības domes organizatorisko struktūru un kompetenci. 

2. Īss projekta satura 

izklāsts 

Alūksnes novada pašvaldības domes darba organizācijai tiek 

izveidoti trīs domes priekšsēdētāja vietnieku amati: vietnieks 

– attīstības un investīciju piesaistes jautājumos, vietnieks – 

tautsaimniecības jautājumos un vietnieks – teritoriālajos 

jautājumos, no kuriem viena vietnieka amats – attīstības un 

investīciju piesaistes jautājumos, ir algots. 

Tiek precizēta domes priekšsēdētāja vietnieku kompetence: 

vietnieka – tautsaimniecības jautājumos ar tūrisma nozari, 

vietnieka - attīstības un investīciju piesaistes jautājumos ar 

sabiedriskā transporta un satiksmes infrastruktūras attīstības 

un investīciju piesaistes jomu. Domes priekšsēdētāja 

vietniekam - teritoriālajos jautājumos tiek noteikta 

kompetence pašvaldības teritoriālo vienību attīstības 

jautājumos, pašvaldības pakalpojumu kvalitātes 

nodrošināšanā un sabiedrības iesaistē pašvaldības darbā. 

3. Informācija par 

plānoto projekta ietekmi 

uz pašvaldības budžetu 

Saistošo noteikumu grozījumu ietekmē paredzēts samazināt 

pašvaldības budžeta izdevumus par 29869 EUR (pilnā 

budžeta gadā). 

4. Informācija par 

plānoto projekta ietekmi 

uz uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Projekts šo jomu neskar. 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Nav. 



6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Konsultācijas nav notikušas.  

7. Cita informācija Nav. 

 


