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lv

LĒMUMS Nr. 334
Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīga zemes starpgabala ar kadastra apzīmējumu
3694 003 0071, “Zelmeņi”, Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu

al

2.

Reģistrēt īpašumā un sagatavot atsavināšanai nekustamā īpašuma “Zelmeņi”,
Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā, kadastra Nr.3694 003 0139, sastāvā esošu,
Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3694
003 0071.
Piekrist, ka atsavināšanas izdevumus, saistītus ar zemes robežu plānu izstrādi,
zemesgabala īpašuma tiesību nostiprināšanu Zemesgrāmatā uz Alūksnes novada
pašvaldības vārda un novērtēšanu, sedz zemes starpgabala atsavināšanas
ierosinātājs. Pēc zemes vienības atsavināšanas procesa pabeigšanas, minētos
izdevumus ieskaitīt ierosinātāja zemes pirkuma līgumā noteiktās cenas samaksā, bet,
ja zemesgabals tiek atsavināts citām personām, pēc rēķinu iesniegšanas, atmaksāt
zemes starpgabala atsavināšanas izdevumus ierosinātājam.
Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības īpašumu – neapbūvētu zemes
starpgabalu ar zemes vienības kadastra apzīmējumu 3694 003 0071, “Zelmeņi”,
Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā, pārdodot atklātā izsolē noteiktam personu lokam
pievienošanai pierobežas īpašumam.
Uzdot nosacītās cenas noteikšanu un atsavināšanu veikt Īpašumu atsavināšanas
komisijai.

uk
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Izskatot Alūksnes novada pašvaldībai piekritīga zemes starpgabala pierobežnieka
28.10.2019. iesniegumu par zemes starpgabala atsavināšanu, kas 04.11.2019. saņemts Alūksnes
novada pašvaldībā un reģistrēts ar Nr. ANP/1-40/19/4354, pamatojoties uz Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 4. panta ceturtās daļas 1. punktu, 5. panta pirmo daļu, 8. panta
otro daļu, 11. panta pirmo daļu, 14. panta otro daļu,
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LĒMUMS Nr. 335
Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīga zemes starpgabala ar kadastra apzīmējumu
3642 007 0320, “Mazburtnieki”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu

al
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Reģistrēt īpašumā un sagatavot atsavināšanai nekustamā īpašuma “Mazburtnieki”,
Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā sastāvā esošu, Alūksnes novada pašvaldībai
piekritīgu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3642 007 0320.
Piekrist, ka atsavināšanas izdevumus, saistītus ar zemes robežu plānu izstrādi,
zemesgabala īpašuma tiesību nostiprināšanu Zemesgrāmatā uz Alūksnes novada
pašvaldības vārda un novērtēšanu, sedz zemes starpgabala atsavināšanas
ierosinātājs. Pēc zemes vienības atsavināšanas procesa pabeigšanas, minētos
izdevumus ieskaitīt ierosinātāja zemes pirkuma līgumā noteiktās cenas samaksā, bet,
ja zemesgabals tiek atsavināts citām personām, pēc rēķinu iesniegšanas, atmaksāt
zemes starpgabala atsavināšanas izdevumus ierosinātājam.
Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības īpašumu – neapbūvētu zemes
starpgabalu ar zemes vienības kadastra apzīmējumu 3642 007 0320,
“Mazburtnieki”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā, pārdodot atklātā izsolē
noteiktam personu lokam pievienošanai pierobežas īpašumam.
Uzdot nosacītās cenas noteikšanu un atsavināšanu veikt Īpašumu atsavināšanas
komisijai.
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Izskatot Alūksnes novada pašvaldībai piekritīga zemes starpgabala pierobežnieka
23.10.2019. iesniegumu par zemes starpgabala atsavināšanu, kas 24.10.2019. saņemts
Alūksnes novada pašvaldībā un reģistrēts ar Nr. ANP/1-24/19/1181, pamatojoties uz Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta ceturtās daļas 1. punktu, 5. panta pirmo daļu,
8. panta otro daļu, 11. panta pirmo daļu, 14. panta otro daļu, ņemot vērā Alūksnes novada
pašvaldības Zemes lietu komisijas 07.11.2019. lēmumu Nr. ZK/1-8.11/19/305,
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Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgu zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem
3694 003 0109 un 3694 003 0142, “Lejas Kundrāti”, Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā
atsavināšanu
Izskatot bijušā zemes lietotāja 28.10.2019. iesniegumu par zemes vienību ar kadastra
apzīmējumiem 3694 003 0109 un 3694 003 0142, Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā
atsavināšanu, kas 04.11.2019. saņemts Alūksnes novada pašvaldībā un reģistrēts ar Nr. ANP/142/19/1203, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta ceturtās
daļas 8. punktu, 5. panta pirmo daļu, 8. panta otro daļu, ņemot vērā Alūksnes novada
pašvaldības Zemes lietu komisijas 07.11.2019. lēmumu Nr. ZK/1-8.11/19/308,

al
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Reģistrēt īpašumā un sagatavot atsavināšanai nekustamā īpašuma “Lejas Kundrāti”,
Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā, īpašuma kadastra Nr.3694 003 0015, sastāvā
esošas neapbūvētas, Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar
kadastra apzīmējumiem 3694 003 0109 un 3694 003 0142, par kurām Zeltiņu
pagasta padome 14.05.2009. noslēgusi zemes nomas līgumu ar bijušo zemes
lietotāju.
Piekrist, ka atsavināšanas izdevumus, saistītus ar zemes robežu plānu izstrādi,
īpašumu tiesību nostiprināšanu Zemesgrāmatā uz Alūksnes novada pašvaldības
vārda, novērtēšanu un atsavināšanas procesa veikšanu, sedz zemes vienības
atsavināšanas ierosinātājs. Pēc zemes vienību atsavināšanas procesa pabeigšanas,
minētos izdevumus ieskaitīt zemes pirkuma līgumā noteiktās cenas samaksā.
Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības īpašumu – neapbūvētas zemes
vienības ar kadastra apzīmējumiem 3694 003 0109 un 3694 003 0142, “Lejas
Kundrāti”, Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā, pārdodot par brīvu cenu bijušajam
zemes lietotājam.
Uzdot nosacītās cenas noteikšanu un atsavināšanu veikt Īpašumu atsavināšanas
komisijai.
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LĒMUMS Nr. 337
Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu smilts, smilts-grants
un mālsmilts atradnei “Pavasari”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā

al
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Alūksnes novada pašvaldībā 2019. gada 4. novembrī saņemts iesniegums (reģistrēts ar
Nr. ANP/1-40/19/4360), Iesniedzējs – sabiedrība ar ierobežotu atbildību [..], vienotais
reģistrācijas numurs [..], juridiskā adrese [..], ar lūgumu izsniegt derīgo izrakteņu ieguves
atļauju atradnei „Pavasari”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā. Izskatot iesniegumu un tā
pielikumus, konstatēts:
- smilts, smilts-grants un mālsmilts atradne „Pavasari” atrodas nekustamā īpašuma
„Pavasari”, kadastra numurs [..], Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā, sastāvā esošajā
zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu [..], kura īpašniece saskaņā ar Valsts vienotās
zemesgrāmatas datiem ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību “[..]”, vienotais
reģistrācijas numurs [..];
- izsniegti Valsts vides dienesta Madonas reģionālās vides pārvaldes izdoti tehniskie
noteikumi Nr. MA19TN0196;
- pašvaldībai sniegta informācija par personālu, tā kvalifikāciju un karjera izstrādes
darbu veikšanai paredzēto tehnisko nodrošinājumu;
- saskaņā ar 2019. gada 7. augusta Valsts vides dienesta derīgo izrakteņu (izņemot
pazemes ūdeņus) atradnes pasi, atradnei 2019. gadā veikta ģeoloģiskā izpēte, tās
detalitāte atbilst N kategorijas derīgo izrakteņu krājumiem;
- saskaņā ar 2019. gada 7. augusta Valsts vides dienesta izsniegto derīgo izrakteņu
ieguves limitu, derīgo izrakteņu atradnes “Pavasari” licences laukumā drīkst iegūt
556,24 tūkst.m³ smilts, 146,01 tūkst.m³ smilts-grants un 140,31 tūkst.m³ mālsmilts;
- saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības 27.08.2015. saistošajiem noteikumiem
Nr. 14/2015 “Alūksnes novada teritorijas plānojums 2015.-2027. gadam, Teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”, Alsviķu pagasta teritorijas
funkcionālā zonējuma karti, atradne “Pavasari” atrodas mežu teritorijā. Saskaņā ar
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 770.4. apakšpunktu, šajā teritorijā
kā papildizmantošana ir atļauta derīgo izrakteņu ieguve.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 11. punktu, likuma
„Par zemes dzīlēm” 4. panta piektās daļas 1. punktu, Ministru kabineta 2012. gada 21. augusta
noteikumu Nr. 570 “Derīgo izrakteņu ieguves kārtība” 87. punktu, Ministru kabineta
2011. gada 6. septembra noteikumu Nr. 696 „Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži
sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība” 26., 27., 32. un 33. punktu,
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Izsniegt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību [..], vienotais reģistrācijas numurs
[..], juridiskā adrese [..], bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju
Nr. 5/2019 smilts, smilts-grants un mālsmilts ieguvei atradnē „Pavasari”, kas
atrodas zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu [..].
Noteikt atļaujas derīguma termiņu līdz Valsts vides dienesta izsniegtā derīgo
izrakteņu limitā norādītajam termiņam – 2044. gada 6. augustam.
Apstiprināt bieži sastopamo derīgo izrakteņu atļauju Nr. 5/2019 (pielikumā) un
tās pielikumus: 1. pielikums – “Zemes dzīļu izmantošanas nosacījumi”,
2. pielikums - “Smilts, smilts-grants un mālsmilts atradnes “Pavasari” derīgo
izrakteņu ieguves atļaujas laukuma izvietojuma plāns” un 3. pielikums – “Derīgo
izrakteņu ieguves limita kopija”.
Atļauju izsniegt pēc maksājuma uzdevuma saņemšanas no Iesniedzēja par valsts
nodevas 142,29 EUR iemaksas pašvaldības budžetā.

Lēmums ir pārsūdzams Administratīvajā rajona tiesā Valmieras tiesu namā Voldemāra
Baloža ielā 13A, Valmierā, LV- 4201, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
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LĒMUMS Nr. 338
Par priekšlikumu dendroloģiskā stādījuma statusa atcelšanai Ilzenes parkam

al
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Izskatot Dabas aizsardzības pārvaldes 01.10.2019. iesniegumu Nr.1.6/5423/2019-N, kas
saņemts un reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 02.10.2019. ar Nr. ANP/1-35/19/3822, par
iespējamo valsts nozīmes dendroloģiskā stādījuma statusa atcelšanu Ilzenes parkam, un
izvērtējot iesniegumā minētā SIA “LABIE KOKI eksperti” izstrādātā projekta “Aizsargājamā
dendroloģiskā stādījuma “Ilzenes parks” rekonstrukcijas projekts” (turpmāk – Rekonstrukcijas
projekts) dokumentāciju, secināts, ka:
Rekonstrukcijas projekta vēsturiskās izpētes materiālos konkrēti nav minēts par to, kā tieši
veidojušies dendroloģiskie stādījumi, vai to, kurš ir bijis galvenais (dārznieks vai barons) šīs
teritorijas veidotājs / attīstītājs. Tāpat arī nav minēti konkrēti gada skaitļi, par to, kad notikusi
teritorijas papildināšana tieši ar dendroloģiski vērtīgiem augiem. Vēsturiskās izpētes materiālos
vien minēts par to, kurš, kompleksi ar muižas ēkām, konkrētā laika posmā ir bijis teritorijas
īpašnieks un cik lielā mērā to attīstījis. No tā iespējams secināt, ka Muižas parks varētu būt
izveidots laikā no 1881. gada līdz 1911. gadam, laika posmā, kad Ilzenes muižas īpašnieks bijis
barons Baltezers Kampenhauzens. Vienīgais vēsturiskais materiāls, kurā minēts par tajā
sastopamajām citzemju sugām, ir Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas botāniskā dārza 1974. gadā
izdotā grāmata “Koki un krūmi Latvijas lauku parkos”. Grāmatā minēts, ka Ilzenes ciema
padomes un tautas nama apstādījumu DA daļā ir vērojama sarežģīta lauce ar eksotu grupām
un soliteriem. Minēts arī tas, ka jau tajā laikā parks ir maz kopts, ceļi izplūduši un uz galvenās
perspektīvas uzcelta estrāde. No šī un citiem vēsturiskiem materiāliem saprotams un
apstiprināms tas, ka šī teritorija bijusi izveidota laikā pirms 1. pasaules kara, bez konkrētām
liecībām par to, vai veidots kā parks un muižas kompleksa sastāvdaļa, vai kā parks/ dārzs, kura
veidošanas laikā īpaši uzmanība vērsta uz tajā laikā dendroloģiski vērtīgu kokaugu sugu
iekļaušanu. Pēc 1. pasaules kara šai teritorijai netiek pievērsta liela uzmanība (tā tiek
izsaimniekota, tai tiek mainītas funkcionālās struktūras, un netiek veikti intensīvi
apsaimniekošanas un kopšanas pasākumi), kas nozīmē, ka savu dendroloģisko vērtību teritorija
ir ieguvusi tā izveidošanas brīdī.
Teritorijai aizsargājamā dendroloģiskā stādījuma statuss (turpmāk - Statuss) piešķirts
saskaņā ar 2001. gada 24. marta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 131 “Noteikumi par
aizsargājamiem dendroloģiskiem stādījumiem”, kuros noteikts dabas pieminekļu –
aizsargājamo dendroloģisko stādījumu saraksts. Šajos noteikumos vai citos Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijas un Dabas aizsardzības pārvaldes (turpmāk - DAP) oficiālajās
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interneta vietnēs pieejamajos materiālos nav sniegts skaidrojums par to, uz kā pamata
(vēsturisku plānu vai sarakstu) Ministru kabinets izdevis šos noteikumus ar dendroloģisko
stādījumu sarakstu.
Saskaņā ar likuma “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” 6. panta pirmo daļu Dabas
pieminekļi ir atsevišķi, savrupi dabas veidojumi: aizsargājamie koki, dendroloģiskie stādījumi,
alejas, ģeoloģiskie un ģeomorfoloģiskie dabas pieminekļi un citi dabas retumi, kam ir
zinātniska, kultūrvēsturiska, estētiska vai ekoloģiska vērtība. Interneta vietnes daba.gov.lv
sadaļā “Dabas pieminekļi – dendroloģiskie stādījumi”, minēts, ka Latvijā par dabas
pieminekļiem – dendroloģiskajiem stādījumiem noteiktas 89 mākslīgi veidotas teritorijas, kas
pārstāv dendroloģiskās un kultūrvēsturiskās vērtības un ir piemērotas sabiedrības izglītošanai,
atpūtai un audzināšanai. Savukārt, Rekonstrukcijas projektā minēts, ka Ilzenes parka
dendroloģiskie stādījumi pieder pie cilvēka veidotām kultūrainavām, kuras struktūra un
vēsturiskais kodols attīstījies vairāku gadsimtu garumā. Tā ir kā sava veida krātuve, kas glabā
daudzu paaudžu saimniekošanas liecības un atspoguļo 18., 19.gs. muižu parku un dārzu
veidošanas tradīcijas Latvijā. Tā kā teritorijai piešķirts aizsargājamā dendroloģiskā stādījuma
statuss, tad uz to ir attiecināms skaidrojums par tās zinātnisko, kultūrvēsturisko, estētisko,
ekoloģisko vērtību, par to, ka tā ir piemērota sabiedrības izglītošanai, atpūtai un audzināšanai,
kā arī tā atspoguļo 18., 19. gs. muižu parku un dārzu veidošanas tradīcijas. Tāpat uz šo teritoriju
ir attiecināma dažādu normatīvajos aktos noteikto prasību ievērošana, piemēram, Ministru
kabineta 2010.gada 16.marta noteikumu Nr. 264 “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie
aizsardzības un izmantošanas noteikumi” 49. punkts nosaka, ka koku ciršana un dendroloģisko
stādījumu atjaunošana atļauta saskaņā ar aizsargājamā dendroloģiskā stādījuma
rekonstrukcijas projektu pēc Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas saņemšanas.
Rekonstrukcijas projekta 3.1.2. nodaļā “Ainavas struktūra” minēts, ka Apsekojot muižas
parku dabā, redzams, ka teritorija netiek apsaimniekota, līdz ar to izplatījušās invazīvas
lakstaugu sugas, kā arī savairojušies koku sējeņi. 3.2. nodaļā minēts, ka Veicot koku stāvokļa
novērtējumu, secināts, ka apsekotajā teritorijā novērtēti 28 dažādi kokaugu taksoni (kur 16 no
tiem ir vietējās sugas, bet 12 svešzemju sugas taksoni), kopumā novērtēti 840 koki un 91 koku
grupa (kur 24% no visiem kokiem un koku grupām ir izcili un ļoti vērtīgi koki, 40 % ir vērtīgi
koki un 36% ir mazvērtīgi koki, kurus ainavas kopšanas nolūkos rekomendēts likvidēt), vidējais
koku fiziskā stāvokļa novērtējums objektā ir 6 no 10, kas nozīmē, ka koku stāvoklis vidēji
vērtējams, kā gandrīz labs, un no visiem 840 kokiem, 5 koki ir valsts nozīmes dižkoki, 5
potenciālie dižkoki un tikai 38 (4,5 % no visiem kokiem) ir dendroloģiski reti koki. Novērtētajā
teritorijā šobrīd izveidojies platlapju koku mežs ar dažviet aizaugušu pamežu un zemu cilvēku
darbības intensitāti. Novērtētajā teritorijā samazinās dendroloģiski retie un kultūrvēsturiskie
stādījumi, tie ir novecojuši un plaši noēnoti no pamatsugas sējeņiem, kas strauji attīstās. Šādā
situācijā vēsturiskie stādījumi pakāpeniski iet bojā. Ņemot vērā dendroloģiski reto kokaugu
taksonu īpatsvaru un to straujo bojāeju, ir pieļaujams atcelt dendroloģisko stādījumu statusu.
Rekonstrukcijas projektā minētais teritorijā esošo koku un ainavas sliktais stāvoklis daļēji
skaidrojams arī ar iepriekš minētā Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumu Nr. 264
“Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” 49.
punktā minētās prasības ievērošanu.
Ņemot vērā iepriekš minēto teritorijas vēsturisko attīstību, tā vērtības un šī brīža situāciju,
var secināt, ka:
ja Ilzenes parka aizsargājamo dendroloģisko stādījumu Statuss tiktu atcelts, tad teritorijai
aizvien tiktu saglabāta zinātniskā vērtība (tā vēsture), kultūrvēsturiskā vērtība (tajā esošie
vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļi un vēsturiskā parka plānojuma elementi – dīķi,
atsevišķi koki un to grupas, parādes laukums kungu mājas priekšā ar koku rindām), estētiskā

vērtība (atklātos teritorijas izkopšanas brīdī) un ekoloģiskā vērtība (teritorijā esošie dižkoki un
potenciālie dižkoki, kā arī citi izcili un ļoti vērtīgi koki), un to turpinātu apsaimniekot saskaņā
ar izstrādāto Rekonstrukcijas projektu. Attīstot teritoriju galveno uzsvaru neliekot uz
dendroloģiski vērtīgu augu sastopamību teritorijā, bet gan uz šobrīd parkā īpaši izceļamo
kultūrvēsturisko un ekoloģisko vērtību;
ja Statuss tiktu saglabāts, tad šī teritorija, tiktu apsaimniekota kā līdz šim, ievērojot visas uz
teritoriju attiecināmās normatīvajos aktos noteiktās prasības, kā arī saskaņā ar Rekonstrukcijas
projektu, bet teritoriju attīstot pie tajā sastopamajām kultūrvēsturiskajām un ekoloģiskajām
vērtībām, būtu nepieciešams likt papildu uzsvaru uz dendroloģiskajiem stādījumiem, pirms tam
ar tiem papildinot teritoriju.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas ievaddaļu, atbalstīt Dabas
aizsardzības pārvaldes priekšlikumu par aizsargājamā dendroloģiskā stādījuma statusa
atcelšanu Ilzenes parkam, Ilzenes pagastā, Alūksnes novadā.
Domes priekšsēdētājs
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LĒMUMS Nr. 339
Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Jāņkalna ielā 52, Alūksnē,
Alūksnes novadā iznomāšanu

sn
e.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 77. panta ceturto daļu, Ministru kabineta
2018. gada 20. februāra noteikumu Nr. 97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi”
12., 24. punktu,

al

uk

1. Nodot iznomāšanai Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu – stacijas ēku
Jāņkalna ielā 52, Alūksnē, Alūksnes novadā, kadastra apzīmējums 3601 024 3857
001, kas sastāv no nedzīvojamām telpām 69,5 m² platībā.
2. Nomnieku noskaidrot mutiskā izsolē.
3. Telpu izmantošanas mērķis – kafejnīcas telpas, nomas termiņš – līdz 12 gadiem.
4. Noteikt pienākumu nomniekam papildus segt:
4.1. siltumenerģijas izdevumus;
4.2. elektroenerģijas izdevumus;
4.3. ūdens un kanalizācijas izdevumus;
4.4. atkritumu izdevumus, līgumu slēdzot ar atkritumu apsaimniekotāju.
5. Uzdot Plānošanas un attīstības nodaļai noteikt izsoles noteikumos iekļaujamos
nosacījumus, lai nodrošinātu likuma “Par kultūras pieminekļu aizsardzību”
10. panta prasības.
6. Nekustamā īpašuma – stacijas ēkas Jāņkalna ielā 52, Alūksnē, Alūksnes novadā
nomas tiesību izsoles organizēšanu un nosacītās nomas maksas noteikšanu veikt
Īpašumu atsavināšanas komisijai, turpmāk - komisija.
7. Pilnvarot komisiju apstiprināt publicējamo informāciju par nomas objektu.
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Par nekustamā īpašuma nomu projekta realizācijai
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Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. un 6. punktu, 21. panta
pirmās daļas 23. punktu, ņemot vērā Alūksnes novada domes 30.05.2019. lēmumu Nr. 166 “Par
projektu “Ģimeņu atpūtas vietas ierīkošana Pededzes pagastā””, Lauku atbalsta dienesta
12.09.2019. lēmumu Nr. 07.6-11/19/432-e “Lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu”,
pieņemt nomas lietošanā uz laika periodu līdz 31.12.2026. nekustamā īpašuma “Cirtumi”,
Pededzes pagastā, Alūksnes novadā, kadastra Nr. 3680 007 0235, ietilpstošās zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 3680 007 0236 daļu ar kadastra apzīmējumu 3680 007 0236 8001,
0,0805 ha platībā, veicot zemes nomas līguma reģistrāciju zemesgrāmatā.

al

uk
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LĒMUMS Nr. 341
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e.

Par grozījumu Alūksnes novada domes 15.11.2018. lēmumā Nr. 394
“Par projektu “Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas novadgrāvja 526452:27
atjaunošana Alūksnes novada Ziemera pagastā””

uk

Pamatojoties uz Alūksnes novada domes 16.10.2016. lēmumu Nr. 369 “Par pašvaldības
nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusa piešķiršanu”, likuma “Par pašvaldībām”
15. panta pirmās daļas 2. punktu, 21. panta pirmās daļas 23. un 27. punktu, Alūksnes novada
attīstības programmas 2011.-2017. aktualizētā Rīcības plāna 2015.-2017. gadam 1.3. punktu,
2014. gada 30. septembra Ministru kabineta noteikumu Nr.600 “Kārtība, kādā piešķir valsts un
Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu konkursu veidā pasākumam “Ieguldījumi
materiālajos aktīvos”” 57.6. punktu un atklātā konkursa “Pašvaldības nozīmes koplietošanas
meliorācijas novadgrāvju atjaunošana Alūksnes novadā” (identifikācijas Nr.ANP2019/28)
rezultātu,

al

Izdarīt grozījumu Alūksnes novada domes 15.11.2018. lēmumā Nr. 394 “Par projektu
“Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas novadgrāvja 526452:27 atjaunošana
Alūksnes novada Ziemera pagastā””, izsakot 2. un 3. punktu šādā redakcijā:
“2. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas 20 557,26 EUR (divdesmit tūkstoši pieci simti
piecdesmit septiņi euro divdesmit seši centi), ko sastāda:
2.1. paredzamais ELFLA finansējums 18 501,53 EUR (astoņpadsmit tūkstoši pieci simti
viens euro 53 centi),
2.2. Alūksnes novada pašvaldības finansējums 10% apmērā no attiecināmajām izmaksām
jeb 2 055,73 EUR (divi tūkstoši piecdesmit pieci euro 73 centi).
3. Nodrošināt projekta priekšfinansēšanu un Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējumu
2 055,73 EUR (divi tūkstoši piecdesmit piecu euro 73 centi) apmērā no Alūksnes novada
pašvaldības 2019. un 2020. gada budžeta līdzekļiem.”
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Par grozījumu Alūksnes novada domes 15.11.2018. lēmumā Nr. 403
“Par projektu „Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas novadgrāvja 424691:64
atjaunošana Alūksnes novada Alsviķu pagastā””

uk

Pamatojoties uz Alūksnes novada domes 16.10.2016. lēmumu Nr. 369 “Par pašvaldības
nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusa piešķiršanu”, likuma “Par pašvaldībām”
15. panta pirmās daļas 2. punktu, 21. panta pirmās daļas 23. un 27. punktu, Alūksnes novada
attīstības programmas 2011.-2017. aktualizētā Rīcības plāna 2015.-2017. gadam 1.3. punktu,
2014. gada 30. septembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 600 “Kārtība, kādā piešķir valsts un
Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu konkursu veidā pasākumam “Ieguldījumi
materiālajos aktīvos”” 57.6. punktu un atklātā konkursa “Pašvaldības nozīmes koplietošanas
meliorācijas novadgrāvju atjaunošana Alūksnes novadā” (identifikācijas Nr.ANP2019/28)
rezultātu,

al

Izdarīt grozījumu Alūksnes novada domes 15.11.2018. lēmumā Nr. 403 “Par projektu
“Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas novadgrāvja 424691:64 atjaunošana
Alūksnes novada Alsviķu pagastā”” izsakot 2. un 3. punktu šādā redakcijā:
“2. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas 9 279,56 EUR (deviņi tūkstoši divi simti
septiņdesmit deviņi euro 56 centi), ko sastāda:
2.1. paredzamais ELFLA finansējums 8 351,60 EUR (astoņi tūkstoši trīs simti piecdesmit
viens euro 60 centi),
2.2. Alūksnes novada pašvaldības finansējums 10% apmērā no attiecināmajām izmaksām
jeb 927,96 EUR (deviņi simti divdesmit septiņi euro 96 centi).
3. Nodrošināt projekta priekšfinansēšanu un Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējumu
927,96 EUR (deviņi simti divdesmit septiņu euro 96 centu) apmērā no Alūksnes novada
pašvaldības 2019. un 2020. gada budžeta līdzekļiem.”
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Par grozījumu Alūksnes novada domes 15.11.2018. lēmumā Nr. 402
“Par projektu “Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas novadgrāvja 52629:168
atjaunošana Alūksnes novada Alsviķu pagastā””

uk

Pamatojoties uz Alūksnes novada domes 16.10.2016. lēmumu Nr. 369 “Par pašvaldības
nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusa piešķiršanu”, likuma “Par pašvaldībām”
15. panta pirmās daļas 2. punktu, 21. panta pirmās daļas 23. un 27. punktu, Alūksnes novada
attīstības programmas 2011.-2017. aktualizētā Rīcības plāna 2015.-2017. gadam 1.3. punktu,
2014. gada 30. septembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 600 “Kārtība, kādā piešķir valsts un
Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu konkursu veidā pasākumam “Ieguldījumi
materiālajos aktīvos”” 57.6. punktu un atklātā konkursa “Pašvaldības nozīmes koplietošanas
meliorācijas novadgrāvju atjaunošana Alūksnes novadā” (identifikācijas Nr.ANP2019/28)
rezultātu,

al

Izdarīt grozījumu Alūksnes novada domes 15.11.2018. lēmumā Nr. 402 “Par projektu
“Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas novadgrāvja 52629:168 atjaunošana
Alūksnes novada Alsviķu pagastā””, izsakot 2. un 3.punktu šādā redakcijā:
“2. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas 8 364,64 EUR (astoņi tūkstoši trīs simti sešdesmit
četri euro 64 centi), ko sastāda:
2.1. paredzamais ELFLA finansējums 7 366,00 EUR (septiņi tūkstoši trīs simti sešdesmit
seši euro);
2.2. Alūksnes novada pašvaldības finansējums 10% apmērā no attiecināmajām izmaksām
jeb 818,44 EUR (astoņi simti astoņpadsmit euro 44 centi);
2.3. Alūksnes novada pašvaldības finansējums projekta neattiecināmo izmaksu segšanai
180,20 EUR (viens simts astoņdesmit euro 20 centi).

3. Projekta atbalsta gadījumā projekta priekšfinansēšanu un Alūksnes novada pašvaldības
līdzfinansējumu 998,64 EUR (deviņi simti deviņdesmit astoņu euro 64 centu) apmērā no
Alūksnes novada pašvaldības 2019. un 2020. gada budžeta līdzekļiem.”
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Par grozījumu Alūksnes novada domes 15.11.2018. lēmumā Nr. 401 “Par projektu
“Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas novadgrāvja 424723:23 atjaunošana
Alūksnes novada Annas pagastā””

uk

Pamatojoties uz Alūksnes novada domes 16.10.2016. lēmumu Nr. 369 “Par pašvaldības
nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusa piešķiršanu”, likuma “Par pašvaldībām”
15. panta pirmās daļas 2. punktu, 21. panta pirmās daļas 23. un 27. punktu, Alūksnes novada
attīstības programmas 2011.-2017. aktualizētā Rīcības plāna 2015.-2017. gadam 1.3. punktu,
2014. gada 30. septembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 600 “Kārtība, kādā piešķir valsts un
Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu konkursu veidā pasākumam “Ieguldījumi
materiālajos aktīvos”” 57.6. punktu un atklātā konkursa “Pašvaldības nozīmes koplietošanas
meliorācijas novadgrāvju atjaunošana Alūksnes novadā” (identifikācijas Nr.ANP2019/28)
rezultātu,

al

Izdarīt grozījumu Alūksnes novada domes 15.11.2018. lēmumā Nr. 401 “Par projektu
“Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas novadgrāvja 424723:23 atjaunošana
Alūksnes novada Annas pagastā””, izsakot 2. un 3. punktu šādā redakcijā:
“2. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas 21 587,16 EUR (divdesmit viens tūkstotis pieci
simti astoņdesmit septiņi euro 16 centi), ko sastāda:
2.1. paredzamais ELFLA finansējums 19 428,44 EUR (deviņpadsmit tūkstoši četri simti
divdesmit astoņi euro 44 centi);
2.2. Alūksnes novada pašvaldības finansējums 10% apmērā no attiecināmajām izmaksām
jeb 2 158,72 EUR (divi tūkstoši viens simts piecdesmit astoņi euro 72 centi).

3. Nodrošināt projekta priekšfinansēšanu un Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējumu
2 158,72 EUR (divi tūkstoši viens simts piecdesmit astoņu euro 72 centu), apmērā no
Alūksnes novada pašvaldības 2019. un 2020. gada budžeta līdzekļiem.”
Domes priekšsēdētājs
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LĒMUMS Nr. 345
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Par grozījumu Alūksnes novada domes 15.11.2018. lēmumā Nr. 400
Par projektu “Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas novadgrāvja 526261:09
atjaunošana Alūksnes novada Ilzenes pagastā”

uk

Pamatojoties uz Alūksnes novada domes 16.10.2016. lēmumu Nr. 369 “Par pašvaldības
nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusa piešķiršanu”, likuma “Par pašvaldībām”
15. panta pirmās daļas 2. punktu, 21. panta pirmās daļas 23. un 27. punktu, Alūksnes novada
attīstības programmas 2011.-2017. aktualizētā Rīcības plāna 2015.-2017. gadam 1.3. punktu,
2014. gada 30. septembra Ministru kabineta noteikumu Nr.600 “Kārtība, kādā piešķir valsts un
Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu konkursu veidā pasākumam “Ieguldījumi
materiālajos aktīvos”” 57.6. punktu un atklātā konkursa “Pašvaldības nozīmes koplietošanas
meliorācijas novadgrāvju atjaunošana Alūksnes novadā” (identifikācijas Nr.ANP2019/28)
rezultātu, Lauku atbalsta dienesta 17.10.2019. lēmumu Nr.07.3-11/19/464-e par izmaiņām
projekta iesniegumā Nr.18-07-A00403-000152,

al

Izdarīt grozījumu Alūksnes novada domes 15.11.2018. lēmumā Nr. 400 “Par projektu
“Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas novadgrāvja 526261:09 atjaunošana
Alūksnes novada Ilzenes pagastā”, izsakot 2. un 3. punktu šādā redakcijā:
“2. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas 8758,31 EUR (astoņi tūkstoši septiņi simti
piecdesmit astoņi euro 31 cents), ko sastāda:
2.1. paredzamais ELFLA finansējums 5 208,53 EUR (pieci tūkstoši divi simti astoņi
euro 53 centi),
2.2. Alūksnes novada pašvaldības finansējums 10% apmērā no attiecināmajām
izmaksām jeb 578,73 EUR (pieci simti septiņdesmit astoņi euro 73 centi),
2.3. Alūksnes novada pašvaldības finansējums projekta neattiecināmo izmaksu segšanai
2 971,05 EUR (divi tūkstoši deviņi simti septiņdesmit viens euro 5 centi).

3. Nodrošināt projekta priekšfinansēšanu un Alūksnes novada pašvaldības
līdzfinansējumu 3 549,78 EUR (trīs tūkstoši pieci simti četrdesmit deviņi euro 78 centi),
apmērā no Alūksnes novada pašvaldības 2019. un 2020. 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
2019. gada 28. novembrī

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

lv

LĒMUMS Nr. 346

sn
e.

Par grozījumu Alūksnes novada domes 15.11.2018. lēmumā Nr. 398
“Par projektu “Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas novadgrāvju
424731:42 atjaunošana Alūksnes novada Malienas pagastā””

uk

Pamatojoties uz Alūksnes novada domes 16.10.2016. lēmumu Nr. 369 “Par pašvaldības
nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusa piešķiršanu”, likuma “Par pašvaldībām”
15. panta pirmās daļas 2. punktu, 21. panta pirmās daļas 23. un 27. punktu, Alūksnes novada
attīstības programmas 2011.-2017. aktualizētā Rīcības plāna 2015.-2017.gadam 1.3. punktu,
2014. gada 30. septembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 600 “Kārtība, kādā piešķir valsts un
Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu konkursu veidā pasākumam “Ieguldījumi
materiālajos aktīvos”” 57.6. punktu un atklātā konkursa “Pašvaldības nozīmes koplietošanas
meliorācijas novadgrāvju atjaunošana Alūksnes novadā” (identifikācijas Nr.ANP2019/28)
rezultātu,

al

Izdarīt grozījumu Alūksnes novada domes 15.11.2018. lēmumā Nr. 398 “Par projektu
“Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas novadgrāvju 424731:42 atjaunošana
Alūksnes novada Malienas pagastā”, izsakot 2. un 3. punktu šādā redakcijā:
“2. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas 53 936,69 EUR (piecdesmit trīs tūkstoši
deviņi simti trīsdesmit seši euro 69 centi), ko sastāda:
2.1. paredzamais ELFLA finansējums 48 543,02 EUR (četrdesmit astoņi tūkstoši pieci
simti četrdesmit trīs euro 2 centi),
2.2. Alūksnes novada pašvaldības finansējums 10% apmērā no attiecināmajām
izmaksām jeb 5 393,67 EUR (pieci tūkstoši trīs simti deviņdesmit trīs euro 67 centi).
3. Projekta atbalsta gadījumā projekta priekšfinansēšanu un Alūksnes novada
pašvaldības līdzfinansējumu 5 393,67 EUR (pieci tūkstoši trīs simti deviņdesmit trīs
euro 67 centi) apmērā no Alūksnes novada pašvaldības 2019. un 2020. 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
2019. gada 28. novembrī

sēdes protokols Nr.13, 15. p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES

lv

LĒMUMS Nr. 347

sn
e.

Par grozījumu Alūksnes novada domes 15.11.2018. lēmumā Nr. 399
“Par projektu “Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas novadgrāvja 42468:03
atjaunošana Alūksnes novada Kalncempju pagastā””

uk

Pamatojoties uz Alūksnes novada domes 16.10.2016. lēmumu Nr. 369 “Par pašvaldības
nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusa piešķiršanu”, likuma “Par pašvaldībām”
15. panta pirmās daļas 2. punktu, 21. panta pirmās daļas 23. un 27. punktu, Alūksnes novada
attīstības programmas 2011.-2017. aktualizētā Rīcības plāna 2015.-2017. gadam 1.3. punktu,
2014. gada 30. septembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 600 “Kārtība, kādā piešķir valsts un
Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu konkursu veidā pasākumam “Ieguldījumi
materiālajos aktīvos”” 57.6. punktu un atklātā konkursa “Pašvaldības nozīmes koplietošanas
meliorācijas novadgrāvju atjaunošana Alūksnes novadā” (identifikācijas Nr.ANP2019/28)
rezultātu,

al

Izdarīt grozījumu Alūksnes novada domes 15.11.2018. lēmumā Nr. 399 “Par projektu
“Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas novadgrāvja 42468:03 atjaunošana Alūksnes
novada Kalncempju pagastā””, izsakot 2. un 3. punktu šādā redakcijā:
“2. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas 22 684,86 EUR (divdesmit divi tūkstoši seši simti
astoņdesmit četri euro 86 centi), ko sastāda:
2.1. paredzamais ELFLA finansējums 20 416,37 EUR (divdesmit tūkstoši četri simti
sešpadsmit euro 37 centi);
2.2. Alūksnes novada pašvaldības finansējums 10% apmērā no attiecināmajām izmaksām
jeb 2 268,49 EUR (divi tūkstoši divi simti sešdesmit astoņi euro 49 centi).

3. Nodrošināt projekta priekšfinansēšanu un Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējumu
2 268,49 EUR (divi tūkstoši divi simti sešdesmit astoņu euro 49 centu) apmērā no Alūksnes
novada pašvaldības 2019. un 2020. 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
2019. gada 28. novembrī

sēdes protokols Nr.13, 16. p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES

lv

LĒMUMS Nr. 348

sn
e.

Par grozījumu Alūksnes novada domes 15.11.2018. lēmumā Nr. 397
“Par projektu “Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas novadgrāvju 424961:03
un 424961:09 atjaunošana Alūksnes novada Mārkalnes pagastā””

uk

Pamatojoties uz Alūksnes novada domes 16.10.2016. lēmumu Nr. 369 “Par pašvaldības
nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusa piešķiršanu”, likuma “Par pašvaldībām”
15. panta pirmās daļas 2. punktu, 21. panta pirmās daļas 23. un 27. punktu, Alūksnes novada
attīstības programmas 2011.-2017. aktualizētā Rīcības plāna 2015.-2017. gadam 1.3. punktu,
2014. gada 30. septembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 600 “Kārtība, kādā piešķir valsts un
Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu konkursu veidā pasākumam “Ieguldījumi
materiālajos aktīvos”” 57.6. punktu, atklātā konkursa “Pašvaldības nozīmes koplietošanas
meliorācijas novadgrāvju atjaunošana Alūksnes novadā” (identifikācijas Nr.ANP2019/28)
rezultātu un vienlaikus ņemot vērā pašvaldības kā atbalsta pretendenta kopējo attiecināmo
izmaksu ietaupījumu,

al

1. Izdarīt grozījumu Alūksnes novada domes 15.11.2018. lēmumā Nr. 397 “Par
projektu “Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas novadgrāvju 424961:03
un 424961:09 atjaunošana Alūksnes novada Mārkalnes pagastā””, izsakot 2. un
3. punktu šādā redakcijā:
“2. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas 74 842,99 EUR (septiņdesmit četri
tūkstoši astoņi simti četrdesmit divi euro 99 centi), ko sastāda:
2.1. paredzamais ELFLA finansējums 53 750,52 EUR (piecdesmit trīs tūkstoši
septiņi simti piecdesmit euro 52 centi),
2.2. Alūksnes novada pašvaldības finansējums 10% apmērā no attiecināmajām
izmaksām jeb 5 972,28 EUR (pieci tūkstoši deviņi simti septiņdesmit divi euro
28 centi),
2.3. Alūksnes novada pašvaldības finansējums projekta neattiecināmo izmaksu
segšanai 15 120,19 EUR (piecpadsmit tūkstoši viens simts divdesmit euro un
19 centi).
3. Nodrošināt projekta priekšfinansēšanu un Alūksnes novada pašvaldības
līdzfinansējumu 21 092,47 EUR (divdesmit viens tūkstotis deviņdesmit divi euro
47 centi) no Alūksnes novada pašvaldības 2019. un 2020. gada budžeta
līdzekļiem.”

2. Atzīt par spēku zaudējušu Alūksnes novada domes 20.12.2018. lēmumu Nr.472
“Par grozījumu Alūksnes novada domes 15.11.2018. lēmumā Nr. 397 “Par projektu
“Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas novadgrāvju 424961:03 un
424961:09 atjaunošana Alūksnes novada Mārkalnes pagastā””” ar šī lēmuma
pieņemšanas dienu.
Domes priekšsēdētājs

al

uk

sn
e.

lv

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
2019. gada 28. novembrī

sēdes protokols Nr.13, 17. p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES

lv

LĒMUMS Nr. 349

sn
e.

Par grozījumu Alūksnes novada domes 15.11.2018. lēmumā Nr. 396
“Par projektu “Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas novadgrāvja 681473:01
atjaunošana Alūksnes novada Pededzes pagastā””

uk

Pamatojoties uz Alūksnes novada domes 16.10.2016. lēmumu Nr. 369 “Par pašvaldības
nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusa piešķiršanu”, likuma “Par pašvaldībām”
15. panta pirmās daļas 2. punktu, 21. panta pirmās daļas 23. un 27. punktu, Alūksnes novada
attīstības programmas 2011.-2017. aktualizētā Rīcības plāna 2015.-2017.gadam 1.3. punktu,
2014. gada 30. septembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 600 “Kārtība, kādā piešķir valsts un
Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu konkursu veidā pasākumam “Ieguldījumi
materiālajos aktīvos”” 57.6. punktu un atklātā konkursa “Pašvaldības nozīmes koplietošanas
meliorācijas novadgrāvju atjaunošana Alūksnes novadā” (identifikācijas Nr. ANP2019/28)
rezultātu, Lauku atbalsta dienesta 17.10.2019. lēmumu Nr. 07.3-11/19/466-e par izmaiņām
projekta iesniegumā Nr.18-07-A00403-000144,

al

Izdarīt grozījumu Alūksnes novada domes 15.11.2018. lēmumā Nr. 396 “Par projektu
“Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas novadgrāvja 681473:01 atjaunošana
Alūksnes novada Pededzes pagastā””, izsakot 2. un 3. punktu šādā redakcijā:
“2. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas 66 967,32 EUR (sešdesmit seši tūkstoši deviņi
simti sešdesmit septiņi euro 32 centi), ko sastāda:
2.1. paredzamais ELFLA finansējums 51 055,37 EUR (piecdesmit viens tūkstotis
piecdesmit pieci euro 37 centi);
2.2. Alūksnes novada pašvaldības finansējums 10% apmērā no attiecināmajām izmaksām
jeb 5672,82 EUR (pieci tūkstoši seši simti septiņdesmit divi euro 82 centi);
2.3. Alūksnes novada pašvaldības finansējums projekta neattiecināmo izmaksu segšanai
10 239,13 EUR (desmit tūkstoši divi simti trīsdesmit deviņi euro 13 centi).

3. Nodrošināt projekta priekšfinansēšanu un Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējumu
15 911,95 EUR (piecpadsmit tūkstoši deviņi simti vienpadsmit euro 95 centu) apmērā no
Alūksnes novada pašvaldības 2019. un 2020. 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
2019. gada 28. novembrī

sēdes protokols Nr.13, 18. p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES

lv

LĒMUMS Nr. 350

sn
e.

Par grozījumu Alūksnes novada domes 15.11.2018. lēmumā Nr. 395
“Par projektu “Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas novadgrāvju 526271:30
un 526271:32 atjaunošana Alūksnes novada Zeltiņu pagastā””

uk

Pamatojoties uz Alūksnes novada domes 16.10.2016. lēmumu Nr. 369 “Par pašvaldības
nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusa piešķiršanu”, likuma “Par pašvaldībām”
15. panta pirmās daļas 2. punktu, 21. panta pirmās daļas 23. un 27. punktu, Alūksnes novada
attīstības programmas 2011.-2017. aktualizētā Rīcības plāna 2015.-2017. gadam 1.3. punktu,
2014. gada 30. septembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 600 “Kārtība, kādā piešķir valsts un
Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu konkursu veidā pasākumam “Ieguldījumi
materiālajos aktīvos”” 57.6. punktu un atklātā konkursa “Pašvaldības nozīmes koplietošanas
meliorācijas novadgrāvju atjaunošana Alūksnes novadā” (identifikācijas Nr.ANP2019/28)
rezultātu,

al

Izdarīt grozījumu Alūksnes novada domes 15.11.2018. lēmumā Nr. 395 “Par projektu
“Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas novadgrāvju 526271:30 un 526271:32
atjaunošana Alūksnes novada Zeltiņu pagastā””, izsakot 2. un 3. punktu šādā redakcijā:
“2. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas 42 177,79 EUR (četrdesmit divi tūkstoši
viens simts septiņdesmit septiņi euro 79 centi), ko sastāda:
2.1. paredzamais ELFLA finansējums 37 378,62 EUR (trīsdesmit septiņi tūkstoši trīs
simti septiņdesmit astoņi euro 62 centi),
2.2. Alūksnes novada pašvaldības finansējums 10% apmērā no attiecināmajām
izmaksām jeb 4 153,18 EUR (četri tūkstoši viens simts piecdesmit trīs euro 18 centi),
2.3. Alūksnes novada pašvaldības finansējums projekta neattiecināmo izmaksu segšanai
645,99 EUR (seši simti četrdesmit pieci euro 99 centi).
3. Nodrošināt projekta priekšfinansēšanu un Alūksnes novada pašvaldības
līdzfinansējumu 4 799,17 EUR (četri tūkstoši septiņi simti deviņdesmit deviņi euro un
17 centi), apmērā no Alūksnes novada pašvaldības 2019. un 2020. 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
2019. gada 28. novembrī

sēdes protokols Nr.13, 19. p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES

lv

LĒMUMS Nr. 351

sn
e.

Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, ieguldot
SIA “RŪPE” pamatkapitālā
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 1. punktu un ceturto
daļu, 21. panta pirmās daļas 17., 23. punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
40. panta pirmo daļu un Alūksnes novada domes 22.03.2018. lēmumu Nr. 86 “Par Alūksnes
novada pašvaldības autonomās funkcijas – ūdensapgādes un kanalizācijas sabiedriskā
pakalpojuma sniegšanas organizēšanas deleģēšanu SIA “RŪPE””,

al

uk

1. Atsavināt, ieguldot ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja SIA “RŪPE”, reģistrācijas
numurs 53203000201, pamatkapitālā Alūksnes novada pašvaldības nekustamos īpašumus:
1.1. Attīrīšanas iekārtas, kadastra numurs 36740020233, “Attīrīšanas iekārtās”, Mālupes
pagastā, Alūksnes novadā, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
36740020161, 2959 m2 platībā un uz tās esošas būves ar kadastra apzīmējumu
36740020161001;
1.2. Ūdenstornis, kadastra numurs 36740020237, “Ūdenstornī”, Mālupes pagastā, Alūksnes
novadā, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 36740020234,
6642 m2 platībā un uz tās esošas būves ar kadastra apzīmējumu 36740020151005, un
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 36740020235, 444 m2 platībā un uz tās esošas
būves ar kadastra apzīmējumu 36740020151004;
1.3. Bērzu kalns, kadastra numurs 36960050273, “Bērzu kalnā”, Ziemera pagastā, Alūksnes
novadā, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 36960050273, 3200 m2
platībā un uz tās esošas inženierbūves ar kadastra apzīmējumu 36960050273001.

2. Atcelt Alūksnes novada domes 2019. gada 31. oktobra lēmumu Nr. 292 “Par grozījumiem
Alūksnes novada domes 03.09.2010. lēmumā Nr. 529 “Par Alūksnes novada pašvaldības
autonomās funkcijas – ūdensapgādes un kanalizācijas komunālo pakalpojumu sniegšanas
organizācijas – deleģēšanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “RŪPE””.
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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LĒMUMS Nr. 352
Par konkursa “Mēs – Alūksnes nākotnei” nolikuma apstiprināšanu

sn
e.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. un 10. punktu,
21. panta pirmās daļas 23. punktu,
1. Apstiprināt skolēnu konkursa “Mēs – Alūksnes nākotnei” nolikumu (pielikumā uz 5
lapām).
2. Konkursa finansēšanu nodrošināt no pašvaldības 2019. gada budžeta līdzekļiem.

al
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LĒMUMS Nr. 353

sn
e.

Par saistošo noteikumu Nr. 26/2019
“Grozījumi Alūksnes novada domes 2016. gada 24. marta saistošajos noteikumos
Nr. 6/2016 “Par mājas (istabas) dzīvnieku turēšanu Alūksnes novadā”” izdošanu
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2006. gada 4. aprīļa noteikumu Nr. 266 “Labturības
prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās
izstādēs, kā arī suņa apmācībai” 13. punktu, Dzīvnieku aizsardzības likuma 8. panta trešo un
ceturto daļu, likuma “Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 10. punktu,

uk

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 26/2019 “Grozījumi Alūksnes novada domes
2016. gada 24. marta saistošajos noteikumos Nr. 6/2016 “Par mājas (istabas) dzīvnieku
turēšanu Alūksnes novadā”” un to paskaidrojuma rakstu.

al
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LĒMUMS Nr. 354

sn
e.

Par saistošo noteikumu Nr.27/2019
“Grozījumi Alūksnes novada domes 2014. gada 27. maija saistošajos noteikumos
Nr. 12/2014 “Par Alūksnes novada simbolikas lietošanu”” izdošanu
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 7. punktu, 43. panta
trešo daļu,
Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 27/2019 “Grozījumi Alūksnes novada domes
2014. gada 27. maija saistošajos noteikumos Nr. 12/2014 “Par Alūksnes novada simbolikas
lietošanu”” un to paskaidrojuma rakstu.

al

uk

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
2019. gada 28. novembrī

sēdes protokols Nr.13, 23. p.
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LĒMUMS Nr. 355

sn
e.

Par noteikumu Nr. 1/2019
“Alūksnes novada pašvaldības Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas
centra klientu apkalpošanas noteikumi” izdošanu
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 2. punktu, Valsts
pārvaldes iekārtas likuma 72. panta pirmās daļas 2. punktu,73. panta pirmās daļas 4. punktu,
Apstiprināt noteikumus Nr. 1/2019 “Alūksnes novada pašvaldības Valsts un
pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra klientu apkalpošanas noteikumi” (pielikumā
uz 3 lapām).
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LĒMUMS Nr. 356
Par aizņēmumu projekta “Alūksnes novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides
uzlabošanai” īstenošanai

al

uk

sn
e.

Ņemot vērā 25.06.2018. starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un Alūksnes novada
pašvaldību noslēgto vienošanos par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu
Nr. 8.1.2.0/18/I/002, kas reģistrēta Alūksnes novada pašvaldībā 25.06.2018. ar Nr. ANP/145.3/18/98, Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. aktualizētā Rīcības plāna
2015.-2017. gadam, kas apstiprināts ar Alūksnes novada domes 29.01.2015. lēmuma Nr. 16,
2.2. punktu, Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. aktualizētā Investīciju plāna
2015.-2019. gadam, kas apstiprināts ar Alūksnes novada domes 25.04.2019. lēmuma Nr. 121,
31. punktu, Alūksnes novada izglītības attīstības programmas 2016.-2020. gadam, kas
apstiprināta ar Alūksnes novada domes 24.03.2016. lēmumu Nr. 103, paredzēto uzdevumu un
pasākumu plāna 1.1.1. punktu,
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu, 15. panta
pirmās daļas 4. punktu, 21. panta pirmās daļas 2., 23. un 27. punktu, likuma “Par valsts budžetu
2019. gadam” 15. panta pirmās daļas 1. punktu, likuma “Par pašvaldību budžetiem” 22., 24. un
30. pantu, Ministru kabineta 2008. gada 25. marta noteikumu Nr. 196 “Noteikumi par
pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 2. un 6. punktu,
1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļauju
Alūksnes novada pašvaldībai ņemt vidējā termiņa aizņēmumu Valsts kasē ar Valsts
kases noteiktajiem aizņēmuma procentiem Eiropas Savienības fondu ierobežotās
projektu iesniegumu atlases projekta “Alūksnes novada vispārējās izglītības iestāžu
mācību vides uzlabošanai” īstenošanai Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas ēkas
pārbūvei līdz 1 856 849 EUR (viens miljons astoņi simti piecdesmit seši tūkstoši astoņi
simti četrdesmit deviņu euro) apmērā, ar tā izņemšanu vidējā termiņā, ar aizņēmuma
pamatsummas atmaksas termiņu no 2022. gada marta līdz 2036. gada decembrim
(ieskaitot).
2. Aizņēmumu garantēt ar Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem.
3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu.

Pielikumā: Paredzamā aizņēmuma atmaksas plānotais grafiks uz 5 lapām.
Domes priekšsēdētājs
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lv

LĒMUMS Nr. 357
Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem

Izdalīt no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem finansējumu 6 000,00 EUR (seši
tūkstoši euro) apmērā Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas internāta viena divistabu
dzīvojamā bloka kosmētiskajam remontam un mēbeļu iegādei.
Minētos izdevumus attiecināt uz 092140 valdības funkciju kodu - Ernsta Glika Alūksnes
Valsts ģimnāzijas internāts.
Alūksnes novada pašvaldības Administrācijas Finanšu nodaļai nodrošināt augstākminēto
līdzekļu pārkārtošanu nākamajos budžeta grozījumos.
Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu.

al

1.

uk

sn
e.

Izskatot Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 04.11.2019. iesniegumu Nr. AVG/114/19/121, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 04.11.2019. ar Nr. ANP/1-42/19/4355,
ņemot vērā 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), Izglītības attīstības programmā paredzēto uzdevumu un pasākumu plāna
1.1.1. apakšpunktu un Alūksnes novada domes Finanšu komitejas 21.11.2019. lēmumu (sēdes
protokols Nr.12, 19. punkts),
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu, 15.panta
pirmās daļas 4. punktu, 21. panta pirmās daļas 2. un 23. 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,

2.

3.
4.
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LĒMUMS Nr. 358
Par jumta seguma nomaiņu Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādē “Pienenīte”

sn
e.

Izskatot Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādes “Pienenīte” 19.08.2019. iesniegumu
Nr. PIIP/1-4/19/33 “Informācija par ēkas tehnisko stāvokli un par papildu finanšu līdzekļu
piešķiršanu”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 19.08.2019. ar Nr. ANP/1-42/19/3202,
ņemot vēra Izglītības attīstības programmā 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 1.1.1. apakšpunktu un izstrādāto apliecinājuma karti
“Vienkāršota fasādes atjaunošana pirmsskolas izglītības iestādei “Pienenīte””,
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu, 15. panta
pirmās daļas 4. punktu, 21. panta pirmās daļas 23. punktu,

al

uk

1. Atbalstīt Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādes “Pienenīte” ēkas jumta seguma
nomaiņu (atjaunošanu).
2. Uzdot Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādei “Pienenīte” normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā veikt iepirkumu.
3. Pēc iepirkuma rezultāta izziņošanas, Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādei
“Pienenīte” informēt Alūksnes novada domi par nepieciešamā finansējuma apmēru.

Domes priekšsēdētājs
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LĒMUMS Nr. 359
Par līdzekļu piešķiršanu projekta izstrādei

sn
e.

Izskatot Alūksnes novada pašvaldības Īpašumu nodaļas 15.11.2019. iesniegumu “Par
finansējumu”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 15.11.2019. ar Nr. ANP/147/19/4533,
ņemot vērā Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. Investīciju plāna
2015.-2019. gadam aktualizācijas, kas apstiprināts ar Alūksnes novada domes 25.04.2019.
lēmumu Nr. 121 (sēdes protokols Nr.14, 35. punkts), 67.2. punktu,
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. un 5. punktu,
21. panta pirmās daļas 2. un 23. punktu, likuma “Par pašvaldību budžetiem” 30. pantu,

uk

1. Piešķirt finansējumu 6 292,00 EUR (seši tūkstoši divi simti deviņdesmit divi euro)
apgaismojuma izbūves no gājēju takas gar Alūksnes ezeru (7. Siguldas kājnieku pulka
piemineklis) līdz Pilssalas ielai projekta izstrādei.

al

2. Finansējumu nodrošināt, veicot Alūksnes novada pašvaldības budžeta 2019. gadam
grozījumus, palielinot ieņēmuma veida “Nekustamā īpašuma nodoklis” plānu par
6292,00 EUR.

3. Minētos izdevumus attiecināt uz 060017 valdības funkciju kodu – Alūksnes novada
pašvaldības nekustamā īpašuma uzturēšana.
4. Alūksnes novada pašvaldības Finanšu nodaļai nodrošināt iepriekš minēto līdzekļu
iekļaušanu nākamajos budžeta grozījumos.
5. 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
2019. gada 28. novembrī

sēdes protokols Nr.13, 28. p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES

lv

LĒMUMS Nr. 360

Par līdzekļu piešķiršanu projekta izstrādei

sn
e.

Izskatot Veclaicenes pagasta pārvaldes 19.11.2019. iesniegumu “Par finansējuma
piešķiršanu tehniskās dokumentācijas izstrādei”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā
19.11.2019. ar Nr. ANP/1-42/19/4542,
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu, 21. panta
pirmās daļas 2. un 27. punktu, likuma “Par pašvaldību budžetiem” 30. pantu,

Finansējumu nodrošināt, veicot Alūksnes novada pašvaldības budžeta 2019. gadam
grozījumus, palielinot ieņēmuma veida “Nekustamā īpašuma nodoklis” plānu par
1 997,00 EUR.

al

2.

uk

1. Piešķirt finansējumu 1 997,00 EUR (viens tūkstotis deviņi simti deviņdesmit septiņi
euro) Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Veclaicenes pagasta pārvaldes
ēkas “Vaiņagos”, Kornetos, Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā jumta daļas
pārbūves – atjaunošanas darbu tehniskās dokumentācijas izstādei.

3.

Minētos izdevumus attiecināt uz 06113 valdības funkciju kodu – Veclaicenes komunālā
saimniecība.

4.

Alūksnes novada pašvaldības Finanšu nodaļai nodrošināt iepriekš minēto līdzekļu
iekļaušanu nākamajos budžeta grozījumos.

5.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu.

Domes priekšsēdētājs
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ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 361

sn
e.

Par grozījumiem Alūksnes novada domes 31.01.2019. lēmumā Nr. 15 “Par amata vietām
un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”
Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10. panta desmito daļu, likuma “Par
pašvaldībām” 21. panta
pirmās
daļas
13. punktu,
Alūksnes
novada
domes
28.11.2013. noteikumu Nr. 3/2013 “Par atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā” 5.9. un
5.10. punktu, un ņemot vērā Alūksnes novada pašvaldības veikto funkciju auditu,

Mēnešalga, EUR

Profesiju
klasifikatora
kods

Darba slodze

Amata saime,
(apakšsaime),
līmenis

Amatalga, EUR

Amata nosaukums

Kategorija

Nr.p.k.

Amatalgas grupa

al

uk

Izdarīt šādus grozījumus Alūksnes novada domes 31.01.2019. lēmumā Nr. 15 “Par
amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”:
1. Ar 2019. gada 1. decembri:
1.1. Annas pagasta pārvaldei (7. pielikums):
1.1.1. likvidēt sadaļu “Annas Feldšeru vecmāšu punkts”,
1.1.2. likvidēt amata vienību – ārsta palīgs, izslēdzot 4.pozīciju,
1.1.3. likvidēt amata vienību – apkopējs, izslēdzot 5.pozīciju,
1.1.4. likvidēt amata vienību – apkures krāšņu kurinātājs, izslēdzot 6.pozīciju;
1.2. Mālupes pagasta pārvaldei (15.pielikums):
1.2.1. likvidēt sadaļu “Mālupes feldšerpunkts”,
1.2.2. likvidēt amata vienību – ārsta palīgs, izslēdzot 11.pozīciju.
2. Ar 2020. gada 1. janvāri:
2.1. Alūksnes novada pašvaldības Administrācijai (1.pielikums):
2.1.1. izveidot jaunu amata vienību – projektu vadītājs, amata saimi
(apakšsaimi), līmeni, profesijas klasifikācijas kodu, amatalgas grupu, kategoriju,
darba slodzi, amatalgas un mēnešalgas likmi izsakot šādā redakcijā:

Projektu vadītājs

32./IIC

2422 01

10

3

[..]

1

[..]

Mēnešalga, EUR

Darba slodze

Amatalga, EUR

Profesiju
klasifikatora
kods

lv

Amata saime,
(apakšsaime),
līmenis

Kategorija

Amata nosaukums

Ekonomists –
pašvaldības
12./12.3./III
2631 02
10
3
[..]
1
[..]
iepirkumu
speciālists
2.1.6. 8.pozīcijas amata vienībai – grāmatvedības vadītājs – galvenais
grāmatvedis, amatalgas un mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar amatalgas
un mēnešalgas likmi “[..]”,
2.1.7. 9.pozīcijas amata vienībai – galvenā grāmatveža vietnieks, amatalgas
un mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar amatalgas un mēnešalgas likmi
“[..]”,
2.1.8. likvidēt amata vienību – nodokļu administrators, izslēdzot 12.pozīciju,
2.1.9. likvidēt septiņas amata vienības – grāmatvedis – uzskaitvedis,
grāmatvedis – uzskaitvedis (Pededze), grāmatvedis – uzskaitvedis
(Alsviķi), grāmatvedis – uzskaitvedis (Liepna), grāmatvedis –
uzskaitvedis (Jaunalūksne), grāmatvedis – uzskaitvedis (Ziemeri,
Jaunlaicene) un grāmatvedis – uzskaitvedis (Sociālo lietu pārvalde)
izslēdzot 14., 21., 23., 25., 26., 27. un 27.1pozīciju,
2.1.10. likvidēt trīs amata vienības – grāmatvedis un grāmatvedis (Zeltiņi),
izslēdzot 15., 16. un 22.pozīciju,
2.1.11. 20.pozīcijas amata vienībai – grāmatvedis – kasieris, profesiju
klasifikatora kodu “4311 01” aizstāt ar profesiju klasifikatora kodu
“4311 02”,
2.1.12. izveidot desmit jaunas amata vienības – pamatlīdzekļu grāmatvedis
(divas amata vienības), debitoru grāmatvedis (trīs amata vienības),
kreditoru grāmatvedis (trīs amata vienības) un krājumu grāmatvedis
(divas amata vienības) amata saimi (apakšsaimi), līmeni, profesijas
klasifikācijas kodu, amatalgas grupu, kategoriju, darba slodzi,
amatalgas un mēnešalgas likmi izsakot šādā redakcijā:

al

uk

sn
e.

Nr.
p.k.

Amatalgas grupa

2.1.2. likvidēt amata vienību – ekonomists, izslēdzot 5.pozīciju,
2.1.3. 4.pozīcijas amata vienībai - finanšu nodaļas vadītājs, amatalgas un
mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar amatalgas un mēnešalgas likmi “[..]”,
2.1.4. 6.pozīcijas amata vienībai – pašvaldības iepirkumu speciālists,
amatalgas un mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar amatalgas un mēnešalgas likmi
“[..]”,
2.1.5. 7.pozīcijas amata vienībai – pašvaldības iepirkumu speciālists –
ekonomists amata nosaukumu “pašvaldības iepirkumu speciālists – ekonomists”
aizstāt ar amata nosaukumu “ekonomists – pašvaldības iepirkumu speciālists”,
amata saimi (apakšsaimi), līmeni, profesijas klasifikācijas kodu, amatalgas
grupu, kategoriju, amatalgas un mēnešalgas likmi izsakot jaunā redakcijā:

Profesiju
klasifikatora
kods

Amatalgas grupa

Kategorija

Amatalga, EUR

Darba slodze

Mēnešalga, EUR

Pamatlīdzekļu
grāmatvedis

14./IIIA

3313 01

9

3

[..]

1

[..]

Pamatlīdzekļu
grāmatvedis

14./IIIA

3313 01

9

3

[..]

1

[..]

Debitoru
grāmatvedis

14./IIIA

4311 01

9

3

[..]

1

[..]

Debitoru
grāmatvedis

14./IIIA

4311 01

9

3

[..]

1

[..]

Debitoru
grāmatvedis

14./IIIA

4311 01

9

3

[..]

1

[..]

Kreditoru
grāmatvedis

14./IIIA

4311 01

1

[..]

Kreditoru
grāmatvedis
Kreditoru
grāmatvedis
Krājumu
grāmatvedis

9

3

[..]

14./IIIA

4311 01

9

3

[..]

1

[..]

14./IIIA

4311 01

9

3

[..]

1

[..]

14./IIIA

4311 01

9

3

[..]

1

[..]

14./IIIA

4311 01

9

3

[..]

1

[..]

uk

Krājumu
grāmatvedis

lv

Amata saime,
(apakšsaime),
līmenis

Amata nosaukums

sn
e.

Nr.
p.k.

al

2.1.13. precizējot numerāciju, 1.pielikumu izteikt jaunā redakcijā (pielikumā).
2.2. Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļai (2.pielikums):
2.2.1. likvidēt amata vienību – apkopējs, izslēdzot 3.pozīciju,
2.2.2. 2.pozīcijas amata vienībai – nodaļas vadītāja vietnieks, amata saimi
(apakšsaimi), līmeni “46./II” aizstāt ar amata saimi (apakšsaimi), līmeni
“46./III”, amatalgas grupu “9” aizstāt ar amatalgas grupu “10”,
amatalgas un mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar amatalgas un mēnešalgas
likmi “[..]”,
2.2.3. precizējot numerāciju, 2.pielikumu izteikt jaunā redakcijā (pielikumā).
2.3. Alsviķu pagasta pārvaldei (6.pielikums):
2.3.1. 1.pozīcijas amata vienībai – pagasta pārvaldes vadītājs, amata
nosaukumu “pagasta pārvaldes vadītājs” aizstāt ar amata nosaukumu
“vadītājs” amatalgas un mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar amatalgas un
mēnešalgas likmi “[..]”,
2.3.2. 2.pozīcijas amata vienībai – lietvedis, amatalgas likmi “[..]” aizstāt ar
amatalgas likmi “[..]”, darba slodzi “1” aizstāt ar darba slodzi “0,7”,
mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar mēnešalgas likmi “[..]”,
2.3.3. likvidēt amata vienību – apkopējs, izslēdzot 3.pozīciju,
2.3.4. likvidēt sadaļu “Higiēnas pakalpojuma punkts” un amata vienību dežurants, izslēdzot 4.pozīciju,

Amata nosaukums

Amata saime,
(apakšsaime),
līmenis

Profesiju
klasifikatora
kods

Kategorija

Amatalga, EUR

Darba slodze

Mēnešalga, EUR

Nr.
p.k.

Amatalgas grupa

2.3.5. 5.pozīcijas amatu vienībai – vadītājs, amata nosaukumu “vadītājs”
aizstāt ar amata nosaukumu “Ēku un apsaimniekojamās teritorijas
pārzinis” amata saimi (apakšsaimi), līmeni, profesijas klasifikācijas
kodu, amatalgas grupu, amatalgas un mēnešalgas likmi izsakot šādā
redakcijā:

Ēku un
apsaimniekojamās
teritorijas pārzinis

3./IIA

5153 02

6

3

[..]

1

[..]

Profesiju
klasifikatora
kods

Kategorija

Amatalga, EUR

Darba slodze

Mēnešalga, EUR

9112 01

1

1

[..]

1,5

[..]

uk
Amata nosaukums

Amata saime,
(apakšsaime),
līmenis

al

Nr.
p.k.

Amatalgas grupa

sn
e.

lv

2.3.6. 6.pozīcijas amata vienībai – kurinātājs (sezonas), noteikt summēto darba
laiku,
2.3.7. 7.pozīcijas amata vienībai – kurinātājs (sezonas), noteikt summēto darba
laiku, amatalgas un mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar amatalgas un
mēnešalgas likmi “[..]”,
2.3.8. 8.pozīcijas amata vienībai – palīgstrādnieks, likvidēt vienu darba slodzi,
kategoriju „x” aizstāt ar kategoriju „1”, darba slodzi “2” aizstāt ar darba
slodzi “1”, mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar mēnešalgas likmi “[..]”,
2.3.9. izveidot jaunu amata vienību – apkopējs, amata saimi (apakšsaimi),
līmeni, profesijas klasifikācijas kodu, amatalgas grupu, kategoriju, darba
slodzi, amatalgas un mēnešalgas likmi izsakot šādā redakcijā:

Apkopējs

13./I

2.3.10. 12.pozīcijas amata vienībai – bibliotēkas vadītājs, amatalgas un
mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar amatalgas un mēnešalgas likmi “[..]”,
2.3.11. svītrot sadaļu „Strautiņu bibliotēka”,
2.3.12. likvidēt amata vienību – bibliotēkas vadītājs, izslēdzot 13.pozīciju,
2.3.13. 14.pozīcijas amata vienībai – autobusa vadītājs, kategoriju “2” aizstāt ar
kategoriju “3”, amatalgas un mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar amatalgas
un mēnešalgas likmi “[..]”,
2.3.14. 15.pozīcijas amata vienībai – kultūras nama vadītājs, amatalgas un
mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar amatalgas un mēnešalgas likmi “[..]”,
2.3.15. likvidēt amata vienību – apkopējs, izslēdzot 16.pozīciju,
2.3.16. 17.pozīcijas amata vienībai – deju kopas vadītājs, kategoriju “x” aizstāt
ar kategoriju “3”, amatalgas likmi “[..]” aizstāt ar amatalgas likmi “[..]”,
darba slodzi “0,19” aizstāt ar darba slodzi “0,2”, mēnešalgas likmi “[..]”
aizstāt ar mēnešalgas likmi “[..]”,

Amata saime,
(apakšsaime),
līmenis

Profesiju
klasifikatora
kods

Amatalgas grupa

Kategorija

Amatalga, EUR

Darba slodze

Mēnešalga, EUR

Amata nosaukums

1./IVA

1112 36

13

3

[..]

1

[..]

uk

Nr.
p.k.

sn
e.

lv

2.3.17. 18.pozīcijas amata vienībai – deju kopas vadītājs, kategoriju “x” aizstāt
ar kategoriju “3”, amatalgas likmi “[..]” aizstāt ar amatalgas likmi “[..]”,
darba slodzi “0,15” aizstāt ar darba slodzi “0,2”, mēnešalgas likmi “[..]”
aizstāt ar mēnešalgas likmi “[..]”,
2.3.18. 19.pozīcijas amata vienībai – deju kopas vadītājs, kategoriju “x” aizstāt
ar kategoriju “3”, amatalgas likmi “[..]” aizstāt ar amatalgas likmi “[..]”,
darba slodzi “0,13” aizstāt ar darba slodzi “0,1”, mēnešalgas likmi “[..]”
aizstāt ar mēnešalgas likmi “[..]”,
2.3.19. 20.pozīcijas amata vienībai – ansambļa vadītājs, kategoriju “x” aizstāt ar
kategoriju “3”, amatalgas likmi “[..]” aizstāt ar amatalgas likmi “[..]”,
darba slodzi “0,16” aizstāt ar darba slodzi “0,15”, mēnešalgas likmi “[..]”
aizstāt ar mēnešalgas likmi “[..]”,
2.3.20. 21.pozīcijas amata vienībai – ansambļa vadītājs, kategoriju “x” aizstāt ar
kategoriju “3”, amatalgas likmi “[..]” aizstāt ar amatalgas likmi “[..]”,
darba slodzi “0,13” aizstāt ar darba slodzi “0,1”, mēnešalgas likmi “[..]”
aizstāt ar mēnešalgas likmi “[..]”,
2.3.21. 22.pozīcijas amata vienībai – amatierteātra režisors, kategoriju “x”
aizstāt ar kategoriju “3”, amatalgas likmi “[..]” aizstāt ar amatalgas likmi
“[..]”, darba slodzi “0,16” aizstāt ar darba slodzi “0,15”, mēnešalgas
likmi “[..]” aizstāt ar mēnešalgas likmi “[..]”,
2.3.22. precizējot numerāciju, 6.pielikumu izteikt jaunā redakcijā (pielikumā).
2.4. Annas pagasta pārvaldei (7.pielikums):
2.4.1. izveidot jaunu amata vienību – vadītājs, amata saimi (apakšsaimi),
līmeni, profesijas klasifikācijas kodu, amatalgas grupu, kategoriju, darba
slodzi, amatalgas un mēnešalgas likmi izsakot šādā redakcijā:

al

Vadītājs

likvidēt amata vienību – lietvedis, izslēdzot 1.pozīciju,
likvidēt amata vienību – apkopējs, izslēdzot 2.pozīciju,
likvidēt amata vienību – apkures krāšņu kurinātājs, izslēdzot 3.pozīciju,
likvidēt amata vienību – kultūras nama vadītājs, izslēdzot 7.pozīciju,
8.pozīcijas amata vienībai – ansambļa vadītājs, kategoriju “x” aizstāt ar
kategoriju “3”, amatalgas likmi “[..]” aizstāt ar amatalgas likmi “[..]”,
darba slodzi “0,2” aizstāt ar darba slodzi “0,15”, mēnešalgas likmi “[..]”
aizstāt ar mēnešalgas likmi “[..]”,
2.4.7. likvidēt amata vienību – amatierteātra režisors, izslēdzot 9.pozīciju,
2.4.8. likvidēt amata vienību – deju kopas vadītājs, izslēdzot 10.pozīciju,
2.4.9. likvidēt amata vienību – apkopējs, izslēdzot 11.pozīciju,
2.4.10. likvidēt amata vienību - apkures krāšņu kurinātājs, izslēdzot 12.pozīciju,
2.4.11. 13.pozīcijas amata vienībai – bibliotēkas vadītājs, amata nosaukumu
“bibliotēkas vadītājs” aizstāt ar amata nosaukumu “bibliotēkas vadītājs
2.4.2.
2.4.3.
2.4.4.
2.4.5.
2.4.6.

Amata nosaukums

Amata saime,
(apakšsaime),
līmenis

Profesiju
klasifikatora
kods

Amatalgas grupa

Kategorija

Amatalga, EUR

Darba slodze

Mēnešalga, EUR

Apkopējs

13./I

9112 01

1

1

[..]

2

[..]

uk

Nr.
p.k.

sn
e.

lv

– kultūras darba organizators”, amatalgas un mēnešalgas likmi “[..]”
aizstāt ar amatalgas un mēnešalgas likmi “[..]”,
2.4.12. likvidēt amata vienību – apkopējs, izslēdzot 14.pozīciju,
2.4.13. svītrot sadaļu “Annas sporta centrs”,
2.4.14. likvidēt amata vienības - apkopējs un apkures krāšņu kurinātājs,
izslēdzot 15.-16. pozīciju,
2.4.15. 17.pozīcijas amata vienībai – saimniecības pārzinis, amata nosaukumu
“saimniecības pārzinis” aizstāt ar amata nosaukumu “ēku un
apsaimniekojamās teritorijas pārzinis”, profesijas klasifikatora kodu
“5151 11” aizstāt ar profesijas klasifikatora kodu “5153 02”, amatalgas
un mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar amatalgas un mēnešalgas likmi
“[..]”,
2.4.16. 18.pozīcijas amata vienībai – palīgstrādnieks, papildināt ar tekstu
(sezonas), kategoriju “2” aizstāt ar kategoriju “1”, amatalgas likmi “[..]”
aizstāt ar amatalgas likmi “[..]”, darba slodzi “0,25” aizstāt ar darba
slodzi “1”, mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar mēnešalgas likmi “[..]”,
2.4.17. likvidēt amata vienību – palīgstrādnieks, izslēdzot 19.pozīciju,
2.4.18. izveidot divas jaunas amata vienības – apkopējs, amata saimi
(apakšsaimi), līmeni, profesijas klasifikācijas kodu, amatalgas grupu,
kategoriju, darba slodzi, amatalgas un mēnešalgas likmi izsakot šādā
redakcijā:

Mēnešalga, EUR

Profesiju
klasifikatora
kods

Darba slodze

Amata saime,
(apakšsaime),
līmenis

Amatalga, EUR

Amata nosaukums

Kategorija

Nr.
p.k.

Amatalgas grupa

al

2.4.19. izveidot četras jaunas amata vienības – kurinātājs, amata saimi
(apakšsaimi), līmeni, profesijas klasifikācijas kodu, amatalgas grupu,
amatalgas un mēnešalgas likmi izsakot šādā redakcijā:

Kurinātājs
(sezonas,
13./III
8182 04
4
x
[..]
4
[..]
summētais darba
laiks)
2.4.20. precizējot numerāciju, 7.pielikumu izteikt jaunā redakcijā (pielikumā).
2.5. Ilzenes pagasta pārvaldei (8.pielikums):
2.5.1. izveidot jaunu amata vienību – vadītājs, amata saimi (apakšsaimi),
līmeni, profesijas klasifikācijas kodu, amatalgas grupu, kategoriju, darba
slodzi, amatalgas un mēnešalgas likmi izteikt šādā redakcijā:

Amata nosaukums

Amata saime,
(apakšsaime),
līmenis

Profesiju
klasifikatora
kods

Amatalgas grupa

Kategorija

Amatalga, EUR

Darba slodze

Mēnešalga, EUR

Nr.
p.k.

Vadītājs

1./IVA

1112 36

13

3

[..]

1

[..]

Amata nosaukums

Amata saime,
(apakšsaime),
līmenis

Profesiju
klasifikatora
kods

Amatalgas grupa

Kategorija

Amatalga, EUR

Darba slodze

Mēnešalga, EUR

Ēku un
apsaimniekojamās
teritorijas pārzinis

3./IIA

5153 02

6

3

[..]

1

[..]

uk

Nr.
p.k.

sn
e.

lv

2.5.2. likvidēt amata vienību – lietvedis, izslēdzot 1.pozīciju,
2.5.3. 2.pozīcijas amata vienībai – autobusa vadītājs, amatalgas un mēnešalgas
likmi “[..]” aizstāt ar amatalgas un mēnešalgas likmi “[..]”,
2.5.4. 6.pozīcijas amata vienībai – saimniecības vadītājs, nosaukumu
“saimniecības vadītājs” aizstāt ar amata nosaukumu “Ēku un
apsaimniekojamās teritorijas pārzinis” amata saimi (apakšsaimi), līmeni,
profesijas klasifikācijas kodu, amatalgas grupu, amatalgas un
mēnešalgas likmi izsakot šādā redakcijā:

Amata nosaukums

Amata saime,
(apakšsaime),
līmenis

Profesiju
klasifikatora
kods

Kategorija

Amatalga, EUR

Darba slodze

Mēnešalga, EUR

Nr.
p.k.

Amatalgas grupa

al

2.5.5. likvidēt amata vienību – palīgstrādnieks, izslēdzot 4.pozīciju,
2.5.6. 5.pozīcijas amata vienībai – palīgstrādnieks (sezonas), samazināt darba
slodzi, darba slodzi “1,5” aizstāt ar darba slodzi “1”, mēnešalgas likmi
“[..]” aizstāt ar mēnešalgas likmi “[..]”,
2.5.7. izveidot jaunu amata vienību – apkopējs, amata saimi (apakšsaimi),
līmeni, profesijas klasifikācijas kodu, amatalgas grupu, amatalgas un
mēnešalgas likmi izsakot šādā redakcijā:

Apkopējs

13./I

9112 01

1

3

[..]

1

[..]

2.5.8. izveidot jaunas amata vienības – kurinātājs (sezonas), amata saimi
(apakšsaimi), līmeni, profesijas klasifikācijas kodu, amatalgas grupu,
amatalgas un mēnešalgas likmi izsakot šādā redakcijā:

Amata nosaukums

Amata saime,
(apakšsaime),
līmenis

Profesiju
klasifikatora
kods

Amatalgas grupa

Kategorija

Amatalga, EUR

Darba slodze

Mēnešalga, EUR

Nr.
p.k.

Kurinātājs
(sezonas,
summētais darba
laiks)

13./III

8182 04

4

x

[..]

1,5

[..]

Darba slodze

Mēnešalga, EUR

33./IB

Amatalga, EUR

Deju grupas
vadītājs

Profesiju
klasifikatora
kods

Kategorija

Amata saime,
(apakšsaime),
līmenis

Amatalgas grupa

Amata nosaukums

al

Nr.
p.k.

uk

sn
e.

lv

2.5.9. 6.pozīcijas amata vienībai – bibliotēkas vadītājs, amata nosaukumu
“bibliotēkas vadītājs” aizstāt ar amata nosaukumu “bibliotēkas vadītājs
– kultūras darba organizators”, amatalgas un mēnešalgas likmi “[..]”
aizstāt ar amatalgas un mēnešalgas likmi “[..]”,
2.5.10. likvidēt amata vienību – vadītājs, izslēdzot 7.pozīciju,
2.5.11. 8.pozīcijas amata vienībai – sporta pasākumu organizators, amatalgas
likmi “[..]” aizstāt ar amatalgas likmi “[..]”, darba slodzi “0,5” aizstāt ar
darba slodzi “0,2”, mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar mēnešalgas likmi
“[..]”,
2.5.12. likvidēt amata vienību – apkopējs, izslēdzot 9.pozīciju,
2.5.13. 10.pozīcijas amata vienībai – ansambļa vadītājs, kategoriju „x” aizstāta
ar kategoriju „3”, amatalgas likmi “[..]” aizstāt ar amatalgas likmi “[..]”,
darba slodzi “0,1” aizstāt ar darba slodzi “0,15”, mēnešalgas likmi “[..]”
aizstāt ar mēnešalgas likmi “[..]”,
2.5.14. izveidot jaunu amata vienību – deju grupas vadītājs, amata saimi
(apakšsaimi), līmeni, profesijas klasifikācijas kodu, amatalgas grupu,
amatalgas un mēnešalgas likmi izsakot šādā redakcijā:

2353 10

7

3

[..]

0,1

[..]

Mēnešalga, EUR

Profesiju
klasifikatora
kods

Darba slodze

Amata saime,
(apakšsaime),
līmenis

Amatalga, EUR

Amata nosaukums

Kategorija

Nr.
p.k.

Amatalgas grupa

2.5.15. precizējot numerāciju, 8.pielikumu izteikt jaunā redakcijā (pielikumā).
2.6. Jaunalūksnes pagasta pārvaldei (9.pielikums):
2.6.1. izveidot jaunu amata vienību – vadītājs, amata saimi (apakšsaimi),
līmeni, profesijas klasifikācijas kodu, amatalgas grupu, kategoriju, darba
slodzi, amatalgas un mēnešalgas likmi izsakot šādā redakcijā:

Vadītājs

1./IVA

1112 36

13

3

[..]

1

[..]

al

uk

sn
e.

lv

2.6.2. 1.pozīcijas amata vienībai – sekretārs, amatalgas likmi „[..]” aizstāt ar
amatalgas likmi „[..]”, darba slodzi „1” aizstāt ar darba slodzi „0,6”,
mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar mēnešalgas likmi “[..]”,
2.6.3. likvidēt amata vienību – teritoriālās attīstības speciālists, izslēdzot
2.pozīciju,
2.6.4. svītrot sadaļu „Bejas novadpētniecības centrs”,
2.6.5. likvidēt amata vienību – novadpētniecības centra vadītājs, izslēdzot
3.pozīciju,
2.6.6. 4.pozīcijas amata vienībai – bibliotēkas vadītājs, amatalgas un
mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar amatalgas un mēnešalgas likmi “[..]”,
2.6.7. likvidēt amata vienību – apkopējs, izslēdzot 5.pozīciju,
2.6.8. 6.pozīcijas amata vienībai – bibliotēkas vadītājs, amatalgas likmi „[..]”
aizstāt ar amatalgas likmi „[..]”, darba slodzi „1” aizstāt ar darba slodzi
„0,8”, mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar mēnešalgas likmi “[..]”,
2.6.9. 7.pozīcijas amata vienībai – tautas nama vadītājs, amatalgas un
mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar amatalgas un mēnešalgas likmi “[..]”,
2.6.10. likvidēt amata vienību - apkopējs, izslēdzot 8.pozīciju,
2.6.11. 9.pozīcijas amata vienībai – deju kolektīva vadītājs, kategoriju „1”
aizstāt ar kategoriju „3”, amatalgas likmi „[..]” aizstāt ar amatalgas likmi
„[..]”, mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar mēnešalgas likmi “[..]”,
2.6.12. 10.pozīcijas amata vienībai – amatierteātra režisors, kategoriju „1”
aizstāt ar kategoriju „3”, amatalgas likmi „[..]” aizstāt ar amatalgas likmi
„[..]”, darba slodzi „0,2” aizstāt ar darba slodzi „0,15”, mēnešalgas likmi
“[..]” aizstāt ar mēnešalgas likmi “[..]”,
2.6.13. 11.pozīcijas amata vienībai – amatierteātra režisors, kategoriju „1”
aizstāt ar kategoriju „3”, amatalgas likmi „[..]” aizstāt ar amatalgas likmi
„[..]”, darba slodzi „0,2” aizstāt ar darba slodzi „0,15”, mēnešalgas likmi
“[..]” aizstāt ar mēnešalgas likmi “[..]”,
2.6.14. 12.pozīcijas amata vienībai - kora diriģents, kategoriju „1” aizstāt ar
kategoriju „3”, amatalgas likmi „[..]” aizstāt ar amatalgas likmi „[..]”,
darba slodzi „0,2” aizstāt ar darba slodzi „0,25”, mēnešalgas likmi “[..]”
aizstāt ar mēnešalgas likmi “[..]”,
2.6.15. 13.pozīcijas amata vienībai – vokālā ansambļa vadītājs, kategoriju „1”
aizstāt ar kategoriju „3”, amatalgas likmi „[..]” aizstāt ar amatalgas likmi
„[..]”, mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar mēnešalgas likmi “[..]”,
2.6.16. likvidēt amata vienību – deju kolektīva vadītājs, izslēdzot 14.pozīciju,
2.6.17. 15.pozīcijas amata vienībai - – komunālās saimniecības pārzinis, amata
nosaukumu “komunālās saimniecības pārzinis” aizstāt ar amata
nosaukumu “ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis”, amatalgas
un mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar amatalgas un mēnešalgas likmi
“[..]”,
2.6.18. izveidot divas jaunas amata vienības – apkopējs, amata saimi
(apakšsaimi), līmeni, profesijas klasifikācijas kodu, amatalgas grupu,
amatalgas un mēnešalgas likmi izteikt šādā redakcijā:

Amata nosaukums

Amata saime,
(apakšsaime),
līmenis

Profesiju
klasifikatora
kods

Amatalgas grupa

Kategorija

Amatalga, EUR

Darba slodze

Mēnešalga, EUR

Nr.
p.k.

Apkopējs

13./I

9112 01

1

3

[..]

2

[..]

Darba slodze

Mēnešalga, EUR

13./III

Amatalga, EUR

Palīgstrādnieks
(sezonas)

Profesiju
klasifikatora
kods

[..]

1

[..]

lv

Amata saime,
(apakšsaime),
līmenis

Kategorija

Amata nosaukums

sn
e.

Nr.
p.k.

Amatalgas grupa

2.6.19. izveidot jaunu amata vienību – palīgstrādnieks (sezonas), amata saimi
(apakšsaimi), līmeni, profesijas klasifikācijas kodu, amatalgas grupu,
amatalgas un mēnešalgas likmi izteikt šādā redakcijā:

9613 04

4

1

al

uk

2.6.20. precizējot numerāciju, 9.pielikumu izteikt jaunā redakcijā (pielikumā).
2.7. Jaunannas pagasta pārvaldei (10.pielikums):
2.7.1. 1.pozīcijas amata vienībai – pagasta pārvaldes vadītājs, amata
nosaukumu “pagasta pārvaldes vadītājs “ aizstāt ar amata nosaukumu
“vadītājs”, amatalgas un mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar amatalgas un
mēnešalgas likmi “[..]”,
2.7.2. likvidēt amata vienību – teritorijas attīstības speciālists, izslēdzot
2.pozīciju,
2.7.3. likvidēt amata vienību – lietvedis, izslēdzot 3.pozīciju,
2.7.4. likvidēt amata vienību – apkopējs, izslēdzot 4.pozīciju,
2.7.5. sadaļu “Jaunannas bibliotēka” pārdēvēt par “Jaunannas un Kalncempju
bibliotēkas”,
2.7.6. 5.pozīcijas amata vienībai – bibliotēkas vadītājs, amata nosaukumu
“bibliotēkas vadītājs” aizstāt ar amata nosaukumu “Jaunannas un
Kalncempju bibliotēkas vadītājs”, amatalgas un mēnešalgas likmi “[..]”
aizstāt ar amatalgas un mēnešalgas likmi “[..]”,
2.7.7. 6.pozīcijas amata vienībai – autobusa šoferis, noteikt summēto darba
laiku, amatalgas un mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar amatalgas un
mēnešalgas likmi “[..]”,
2.7.8. 7.pozīcijas amata vienībai – saimnieks, amata nosaukumu “saimnieks”
aizstāt ar amata nosaukumu “ēku un apsaimniekojamās teritorijas
pārzinis”, profesiju klasifikatora kodu “5151 11” aizstāt ar profesijas
klasifikatora kodu “5153 02”, amatalgas un mēnešalgas likmi “[..]”
aizstāt ar amatalgas un mēnešalgas likmi “[..]”,
2.7.9. likvidēta amata vienību – ceļu uzraugs, izslēdzot 8.pozīciju,
2.7.10. likvidēt amata vienību – sētnieks, izslēdzot 9.pozīciju,
2.7.11. likvidēt amata vienību – palīgstrādnieks, izslēdzot 10.pozīciju,

Amata nosaukums

Amata saime,
(apakšsaime),
līmenis

Profesiju
klasifikatora
kods

Kategorija

Amatalga, EUR

Darba slodze

Mēnešalga, EUR

Nr.
p.k.

Amatalgas grupa

2.7.12. izveidot jaunu amata vienību - apkopējs, amata saimi (apakšsaimi),
līmeni, profesijas klasifikācijas kodu, amatalgas grupu, amatalgas un
mēnešalgas likmi izsakot šādā redakcijā:

Apkopējs

13./I

9112 01

1

1

[..]

1

[..]

Amata nosaukums

Amata saime,
(apakšsaime),
līmenis

Profesiju
klasifikatora
kods

Kategorija

Amatalga, EUR

Darba slodze

Mēnešalga, EUR

Nr.
p.k.

Amatalgas grupa

al

uk

sn
e.

lv

2.7.13. 12.pozīcijas amata vienībai – tautas nama vadītājs, amatalgas un
mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar amatalgas un mēnešalgas likmi “[..]”,
2.7.14. likvidēt amata vienību – apkopējs, izslēdzot 13.pozīciju,
2.7.15. 14.pozīcijas amata vienībai – ansambļa vadītājs, kategoriju “x” aizstāt ar
kategoriju “3”, amatalgas likmi “[..]” aizstāt ar amatalgas likmi “[..]”,
darba slodzi “0,25” aizstāt ar darba slodzi “0,35”, mēnešalgas likmi “[..]”
aizstāt ar mēnešalgas likmi “[..]”,
2.7.16. 15.pozīcijas amata vienībai – amatierteātra režisors, kategoriju “x”
aizstāt ar kategoriju “3”, amatalgas likmi “[..]” aizstāt ar amatalgas likmi
“[..]”, darba slodzi “0,2” aizstāt ar darba slodzi “0,15”, mēnešalgas likmi
“[..]” aizstāt ar mēnešalgas likmi “[..]”,
2.7.17. 16.pozīcijas amata vienībai – amatierteātra režisors, kategoriju “x”
aizstāt ar kategoriju “3”, amatalgas likmi “[..]” aizstāt ar amatalgas likmi
“[..]”, darba slodzi “0,15” aizstāt ar darba slodzi “0,1”, mēnešalgas likmi
“[..]” aizstāt ar mēnešalgas likmi “[..]”,
2.7.18. 17.pozīcijas amata vienībai – deju kolektīva vadītājs, kategoriju “x”
aizstāt ar kategoriju “3”, amatalgas likmi “[..]” aizstāt ar amatalgas likmi
“[..]”, darba slodzi “0,3” aizstāt ar darba slodzi “0,4”, mēnešalgas likmi
“[..]” aizstāt ar mēnešalgas likmi “[..]”,
2.7.19. precizējot numerāciju, 10.pielikumu izteikt jaunā redakcijā (pielikumā).
2.8. Jaunlaicenes pagasta pārvaldei (11.pielikums):
2.8.1. izveidot jaunu amata vienību – vadītājs, amata nosaukumu, amata saimi
(apakšsaimi), līmeni, profesijas klasifikācijas kodu, amatalgas grupu,
kategoriju, darba slodzi, amatalgas un mēnešalgas likmi izsakot šādā
redakcijā:

Vadītājs

1./IVA

1112 36

13

3

[..]

1

[..]

2.8.2. likvidēt amata vienību – sekretārs-lietvedis, izslēdzot 1.pozīciju,
2.8.3. likvidēt amata vienību – apkopējs, izslēdzot 2.pozīciju,

Amata saime,
(apakšsaime),
līmenis

Profesiju
klasifikatora
kods

Amatalga, EUR

Darba slodze

Mēnešalga, EUR

Apkopējs

13./I

9112 01

1

3

[..]

1

[..]

lv

Amata nosaukums

Kategorija

Nr.
p.k.

Amatalgas grupa

2.8.4. 3.pozīcijas amata vienībai – saimniecības pārzinis, amata nosaukumu
“saimniecības pārzinis” aizstāt ar amata nosaukumu “ēku un
apsaimniekojamās teritorijas pārzinis”, profesiju klasifikatora kodu
“5151 11” aizstāt ar profesijas klasifikatora kodu “5153 02”, amatalgas
un mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar amatalgas un mēnešalgas likmi
“[..]”,
2.8.5. izveidot jaunu amata vienību - apkopējs, amata saimi (apakšsaimi),
līmeni, profesijas klasifikācijas kodu, amatalgas grupu, amatalgas un
mēnešalgas likmi izsakot šādā redakcijā:

Amata nosaukums

Amata saime,
(apakšsaime),
līmenis

Profesiju
klasifikatora
kods

Kategorija

Amatalga, EUR

Darba slodze

Mēnešalga, EUR

Nr.
p.k.

Amatalgas grupa

al

uk

sn
e.

2.8.6. 5.pozīcijas amata vienībai – bibliotēkas vadītājs, amatalgas likmi „[..]”
aizstāt ar amatalgas likmi „[..]”, darba slodzi „1” aizstāt ar darba slodzi
„0,8”, mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar mēnešalgas likmi “[..]”,
2.8.7. likvidēt amata vienību – tautas nama vadītājs, izslēdzot 6.pozīciju,
2.8.8. 7.pozīcijas amata vienībai – Jaunlaicenes folkloras kopas „Putnis”
vadītājs, amata nosaukumu „Jaunlaicenes folkloras kopas „Putnis”
vadītājs” aizstāt ar amata nosaukumu „Folkloras kopas vadītājs”,
amatalgas likmi “[..]” aizstāt ar amatalgas likmi “[..]”, mēnešalgas likmi
“[..]” aizstāt ar mēnešalgas likmi “[..]”,
2.8.9. likvidēt amata vienību – Jaunlaicenes sieviešu vokālā ansambļa vadītājs,
izslēdzot 8.pozīciju,
2.8.10. likvidēt amata vienību – amatiermākslas kolektīva vadītājs, izslēdzot
9.pozīciju,
2.8.11. izveidot jaunu amata vienību – amatierteātra režisors, amata saimi
(apakšsaimi), līmeni, profesijas klasifikācijas kodu, amatalgas grupu,
kategoriju, darba slodzi, amatalgas un mēnešalgas likmi izsakot šādā
redakcijā:

Amatierteātra
režisors

33./IB

2654 11

7

3

[..]

0,15

[..]

2.8.12. precizējot numerāciju, 11.pielikumu izteikt jaunā redakcijā (pielikumā).
2.9. Kalncempju pagasta pārvaldei (12.pielikums):
2.9.1. izveidot jaunu amata vienību – vadītājs, amata nosaukumu, amata saimi
(apakšsaimi), līmeni, profesijas klasifikācijas kodu, amatalgas grupu,

Amata nosaukums

Amata saime,
(apakšsaime),
līmenis

Profesiju
klasifikatora
kods

Kategorija

Amatalga, EUR

Darba slodze

Mēnešalga, EUR

Nr.
p.k.

Amatalgas grupa

kategoriju, darba slodzi, amatalgas un mēnešalgas likmi izsakot šādā
redakcijā:

Vadītājs

1./IVA

1112 36

13

3

[..]

1

[..]

Amata saime,
(apakšsaime),
līmenis

Profesiju
klasifikatora
kods

Amatalgas grupa

Kategorija

Amatalga, EUR

Darba slodze

Mēnešalga, EUR

Apkopējs

13./I

9112 01

1

3

[..]

0,5

[..]

uk
Amata nosaukums

al

Nr.
p.k.

sn
e.

lv

2.9.2. likvidēt amata vienību – lietvedis, izslēdzot 1.pozīciju,
2.9.3. likvidēt amata vienību – apkopējs, izslēdzot 2.pozīciju,
2.9.4. 3.pozīcijas amata vienībai – saimniecības pārzinis, amata nosaukumu
“saimniecības pārzinis” aizstāt ar amata nosaukumu “ēku un
apsaimniekojamās teritorijas pārzinis”, profesiju klasifikatora kodu
“5151 11” aizstāt ar profesijas klasifikatora kodu “5153 02”, amatalgas
likmi “[..]” aizstāt ar amatalgas likmi “[..]”, darba slodzi “0,25” aizstāt
ar darba slodzi “0,5”, mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar mēnešalgas likmi
“[..]”,
2.9.5. likvidēt amata vienību – palīgstrādnieks, izslēdzot 4.pozīciju,
2.9.6. izveidot jaunu amata vienību - apkopējs, amata saimi (apakšsaimi),
līmeni, profesijas klasifikācijas kodu, amatalgas grupu, amatalgas un
mēnešalgas likmi izsakot šādā redakcijā:

2.9.7. svītrot sadaļu “Kalncempju bibliotēka” ,
2.9.8. likvidēt amata vienību – bibliotēkas vadītājs, izslēdzot 5.pozīciju,
2.9.9. 6.pozīcijas amata vienībai – automobiļa vadītājs, amatalgas likmi “[..]”
aizstāt ar amatalgas likmi “[..]”, darba slodzi “0,75” aizstāt ar darba
slodzi “0,5”, mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar mēnešalgas likmi “[..]”,
2.9.10. likvidēt amata vienību – sabiedriskā centra vadītājs, izslēdzot 7.pozīciju,
2.9.11. 8.pozīcijas amata vienībai – deju kopas vadītājs, kategoriju “x” aizstāt ar
kategoriju “3”, amatalgas likmi “[..]” aizstāt ar amatalgas likmi “[..]”,
darba slodzi “0,15” aizstāt ar darba slodzi “0,1”, mēnešalgas likmi “[..]”
aizstāt ar mēnešalgas likmi “[..]”,
2.9.12. precizējot numerāciju, 12.pielikumu izteikt jaunā redakcijā (pielikumā).
2.10. Liepnas pagasta pārvaldei (13.pielikums):
2.10.1. izveidot jaunu amata vienību – vadītājs, amata nosaukumu, amata
saimi (apakšsaimi), līmeni, profesijas klasifikācijas kodu, amatalgas
grupu, kategoriju, darba slodzi, amatalgas un mēnešalgas likmi izsakot
šādā redakcijā:

Amata nosaukums

Amata saime,
(apakšsaime),
līmenis

Profesiju
klasifikatora
kods

Amatalgas grupa

Kategorija

Amatalga, EUR

Darba slodze

Mēnešalga, EUR

Vadītājs

1./IVA

1112 36

13

3

[..]

1

[..]

2.10.2. likvidēt amata vienību – teritorijas attīstības speciālists, izslēdzot
2.pozīciju,
2.10.3. likvidēt amata vienību – lietvedības sekretārs, izslēdzot 2.pozīciju,
2.10.4. likvidēt amata vienību – autobusa vadītājs, izslēdzot 3.pozīciju,
2.10.5. likvidēt amata vienību – apkopējs, izslēdzot 4.pozīciju.
2.10.6. 5.pozīcijas amata vienībai – bibliotēkas vadītājs, amatalgas likmi “[..]”
aizstāt ar amatalgas likmi “[..]”, darba slodzi “1” aizstāt ar darba slodzi
“0,8”, mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar mēnešalgas likmi “[..]”,
2.10.7. svītrot sadaļu “Sporta pasākumi”,
2.10.8. 6.pozīcijas amata vienībai – sporta pasākumu organizators, pārcelt uz
Liepnas tautas namu, amatalgas likmi “[..]” aizstāt ar amatalgas likmi
“[..]”, darba slodzi “0,5” aizstāt ar darba slodzi “0,3”, mēnešalgas likmi
“[..]” aizstāt ar mēnešalgas likmi “[..]”,
2.10.9. likvidēt amata vienību – apkopējs, izslēdzot 7.pozīciju,
2.10.10. 8.pozīcijas amata vienībai – traktortehnikas vadītājs, amatalgas likmi
“[..]” aizstāt ar amatalgas likmi “[..]”, mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar
mēnešalgas likmi “[..]”,
2.10.11. 9.pozīcijas amata vienībai – tautas nama vadītājs, amatalgas un
mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar amatalgas un mēnešalgas likmi “[..]”,
2.10.12. 10.pozīcijas amata vienībai – vokālā ansambļa vadītājs, kategoriju “x”
aizstāt ar kategoriju “3”, amatalgas likmi “[..]” aizstāt ar amatalgas likmi
“[..]”, darba slodzi “0,1” aizstāt ar darba slodzi “0,15”, mēnešalgas likmi
“[..]” aizstāt ar mēnešalgas likmi “[..]”,
2.10.13. 11.pozīcijas amata vienībai – deju kopas vadītājs, amatalgas likmi “[..]”
aizstāt ar amatalgas likmi “[..]”, darba slodzi “0,1” aizstāt ar darba slodzi
“0,2”, mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar mēnešalgas likmi “[..]”,
2.10.14. 12.pozīcijas amata vienībai – amatierteātra režisors, kategoriju “x”
aizstāt ar kategoriju “3”, amatalgas likmi “[..]” aizstāt ar amatalgas likmi
“[..]”, darba slodzi “0,1” aizstāt ar darba slodzi “0,15”, mēnešalgas likmi
“[..]” aizstāt ar mēnešalgas likmi “[..]”,
2.10.15. 13.pozīcijas amata vienībai – amatiermākslas kolektīva vadītājs, amata
nosaukumu “amatiermākslas kolektīva vadītājs” aizstāt ar amata
nosaukumu “lietišķās mākslas kolektīva vadītājs”, kategoriju “x” aizstāt
ar kategoriju “3”, amatalgas likmi “[..]” aizstāt ar amatalgas likmi “[..]”,
mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar mēnešalgas likmi “[..]”,
2.10.16. likvidēt amata vienību – skaņu režisors, izslēdzot 14.pozīciju,
2.10.17. 15.pozīcijas amata vienībai – deju kolektīva vadītājs, kategoriju “x”
aizstāt ar kategoriju “3”, amatalgas likmi “[..]” aizstāt ar amatalgas likmi
“[..]”, mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar mēnešalgas likmi “[..]”,
2.10.18. likvidēt amata vienību – deju kolektīva vadītājs, izslēdzot 16.pozīciju,
2.10.19. likvidēt amata vienību – apkopējs, izslēdzot 17.pozīciju,

al

uk

sn
e.

lv

Nr.
p.k.

Amata saime,
(apakšsaime),
līmenis

Profesiju
klasifikatora
kods

Amatalga, EUR

Darba slodze

Mēnešalga, EUR

Apkopējs

13./I

9112 01

1

1

[..]

1,5

[..]

lv

Amata nosaukums

Kategorija

Nr.
p.k.

Amatalgas grupa

2.10.20. 18.pozīcijas amatu vienībai – komunālās saimniecības pārzinis, amata
nosaukumu “komunālās saimniecības pārzinis” aizstāt ar amata
nosaukumu “ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis”, profesiju
klasifikatora kodu “5151 11” aizstāt ar profesijas klasifikatora kodu
“5153 02”, amatalgas un mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar amatalgas un
mēnešalgas likmi “[..]”,
2.10.21. izveidot jaunu amata vienību – apkopējs, amata saimi (apakšsaimi),
līmeni, profesijas klasifikācijas kodu, amatalgas grupu, darba slodzi,
amatalgas un mēnešalgas likmi izsakot šādā redakcijā:

Mēnešalga, EUR

Darba slodze

Profesiju
klasifikatora
kods

Amatalga, EUR

Amata saime,
(apakšsaime),
līmenis

Kategorija

Amata nosaukums

Amatalgas grupa

Nr.
p.k.

sn
e.

2.10.22. izveidot jaunu amata vienību – tehniskais darbinieks, amata saimi
(apakšsaimi), līmeni, profesijas klasifikācijas kodu, amatalgas grupu,
darba slodzi, amatalgas un mēnešalgas likmi izsakot šādā redakcijā:

Mēnešalga, EUR

Profesiju
klasifikatora
kods

Darba slodze

Amata saime,
(apakšsaime),
līmenis

Amatalga, EUR

Amata nosaukums

Kategorija

Nr.
p.k.

Amatalgas grupa

al

uk

Tehniskais
13./I
9333 08
1
3
[..]
1
[..]
darbinieks
2.10.23. 19.pozīcijas amata vienībai – strādnieks – kurinātājs, amata nosaukumu
“strādnieks - kurinātājs” aizstāt ar amata nosaukumu “Kurinātājs –
strādnieks”,
2.10.24. izveidot jaunu sadaļu “Liepnas pagasta skolēnu pārvadājumi” un amata
vienību – autobusa vadītājs, amata saimi (apakšsaimi), līmeni, profesijas
klasifikācijas kodu, amatalgas grupu, darba slodzi, amatalgas un
mēnešalgas likmi izteikt šādā redakcijā:

Autobusa
41./III
8331 01
7
3
[..]
0,7
[..]
vadītājs
2.10.25. precizējot numerāciju, 13.pielikumu izteikt jaunā redakcijā
(pielikumā).
2.11. Malienas pagasta pārvaldei (14.pielikums):
2.11.1. 1.pozīcijas amata vienībai – pagasta pārvaldes vadītājs, amata
nosaukumu “pagasta pārvaldes vadītājs” aizstāt ar amata nosaukumu

Amata saime,
(apakšsaime),
līmenis

Profesiju
klasifikatora
kods

Amatalgas grupa

Kategorija

Amatalga, EUR

Darba slodze

Mēnešalga, EUR

Kurinātājs
(sezonas,
summētais darba
laiks)

13./III

8182 04

4

3

[..]

2

[..]

uk

Amata nosaukums

al

Nr.
p.k.

sn
e.

lv

“vadītājs”, amatalgas un mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar amatalgas un
mēnešalgas likmi “[..]”,
2.11.2. likvidēt amata vienību – sekretārs, izslēdzot 2.pozīciju,
2.11.3. likvidēt amata vienību – tautas nama vadītājs, izslēdzot 3.pozīciju,
2.11.4. likvidēt amata vienību – apkopējs, izslēdzot 4.pozīciju,
2.11.5. likvidēt amata vienības – kurinātājs, izslēdzot 5. un 6.pozīciju,
2.11.6. 7.pozīcijas amata vienībai - kategoriju “1” aizstāt ar kategoriju “3”,
amatalgas likmi “[..]” aizstāt ar amatalgas likmi “[..]”, darba slodzi “0,2”
aizstāt ar darba slodzi “0,15”, mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar
mēnešalgas likmi “[..]”,
2.11.7. 8.pozīcijas amata vienībai – amatierteātra režisors, kategoriju “1” aizstāt
ar kategoriju “3”, amatalgas likmi “[..]” aizstāt ar amatalgas likmi “[..]”,
darba slodzi “0,2” aizstāt ar darba slodzi “0,15”, mēnešalgas likmi “[..]”
aizstāt ar mēnešalgas likmi “[..]”,
2.11.8. 9.pozīcijas amata vienībai – deju kolektīva vadītājs, kategoriju “1”
aizstāt ar kategoriju “3”, amatalgas likmi „[..]” aizstāt ar amatalgas likmi
“[..]”, mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar mēnešalgas likmi “[..]”,
2.11.9. 10.pozīcijas amata vienībai – bibliotēkas vadītājs, amata nosaukumu
“bibliotēkas vadītājs” aizstāt ar amata nosaukumu “bibliotēkas vadītājs
– kultūras darba organizators”, amatalgas un mēnešalgas likmi “[..]”
aizstāt ar amatalgas un mēnešalgas likmi “[..]”,
2.11.10. likvidēt amata vienību – komunālās saimniecības pārzinis, izslēdzot
11.pozīciju,
2.11.11. izveidot divas jaunas amata vienības – kurinātājs, amata saimi
(apakšsaimi), līmeni, profesijas klasifikācijas kodu, amatalgas grupu,
amatalgas un mēnešalgas likmi izsakot šādā redakcijā:

Amata nosaukums

Amata saime,
(apakšsaime),
līmenis

Profesiju
klasifikatora
kods

Kategorija

Amatalga, EUR

Darba slodze

Mēnešalga, EUR

Nr.
p.k.

Amatalgas grupa

2.11.12. izveidot jaunu amata vienību – apkopējs, amata saimi (apakšsaimi),
līmeni, profesijas klasifikācijas kodu, amatalgas grupu, darba slodzi,
amatalgas un mēnešalgas likmi izsakot šādā redakcijā:

Apkopējs

13./I

9112 01

1

3

[..]

1

[..]

Amata nosaukums

Amata saime,
(apakšsaime),
līmenis

Profesiju
klasifikatora
kods

Kategorija

Amatalga, EUR

Darba slodze

Mēnešalga, EUR

Palīgstrādnieks

13./III

9613 04

4

3

[..]

1

[..]

2.11.14. 12.pozīcijas amata vienībai – mikroautobusa vadītājs, amatalgas un
mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar amatalgas un mēnešalgas likmi “[..]”,
2.11.15. precizējot numerāciju, 14.pielikumu izteikt jaunā redakcijā
(pielikumā).
2.12. Mālupes pagasta pārvaldei (15.pielikums):
2.12.1. 1.pozīcijas amata vienībai – pagasta pārvaldes vadītājs, amata
nosaukumu “pagasta pārvaldes vadītājs” aizstāt ar amata nosaukumu
“vadītājs”, amatalgas un mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar amatalgas un
mēnešalgas likmi “[..]”,
2.12.2. likvidēt amata vienību – lietvedības sekretārs, izslēdzot 2.pozīciju,
2.12.3. likvidēt amata vienību - apkopējs, izslēdzot 3.pozīciju,
2.12.4. 4.pozīcijas amata vienībai – bibliotēkas vadītājs, amatalgas likmi “[..]”
aizstāt ar amatalgas likmi “[..]”, darba slodzi “1”aizstāt ar darba slodzi
“0,8”, mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar mēnešalgas likmi “[..]”,
2.12.5. svītrot sadaļu “Mālupes sporta pasākumi”,
2.12.6. 5.pozīcijas amata vienībai – sporta pasākumu organizators, pārcelt uz
Mālupes Saieta namu, amatalgas likmi “[..]” aizstāt ar amatalgas likmi
“[..]”, darba slodzi “0,5” aizstāt ar darba slodzi “0,3”, mēnešalgas likmi
“[..]” aizstāt ar mēnešalgas likmi “[..]”,
2.12.7. likvidēt amata vienību – apkopējs, izslēdzot 6.pozīciju,
2.12.8. 7.pozīcijas amatu vienībai - komunālās saimniecības pārzinis, amata
nosaukumu “komunālās saimniecības pārzinis” aizstāt ar amata
nosaukumu “ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis”, profesiju
klasifikatora kodu “5151 11” aizstāt ar profesijas klasifikatora kodu
“5153 02”, darba slodzi “0,5” aizstāt ar darba slodzi “1”, amatalgas likmi
“[..]” aizstāt ar amatalgas likmi “[..]”, mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar
mēnešalgas likmi “[..]”,
2.12.9. likvidēt amata vienību – kapsētas pārzinis, izslēdzot 8.pozīciju,
2.12.10. likvidēt amata vienību – ceļu meistars, izslēdzot 9.pozīciju,
2.12.11. 10.pozīcijas amatu vienībai – palīgstrādnieks, amata saimi
(apakšsaimi), līmeni “13./I” aizstāt ar amata saimi (apakšsaimi), līmeni
“13./III”, profesijas klasifikatora kodu “9329 09” aizstāt ar profesijas
klasifikatora kodu “9613 04”, amatalgas grupu “1” aizstāt ar amatalgas
grupu “4”,
2.12.12. izveidot jaunas amata vienības – apkopējs, amata saimi (apakšsaimi),
līmeni, profesijas klasifikācijas kodu, amatalgas grupu, darba slodzi,
amatalgas un mēnešalgas likmi izsakot šādā redakcijā:

al

uk

sn
e.

lv

Nr.
p.k.

Amatalgas grupa

2.11.13. izveidot jaunu amata vienību – palīgstrādnieks, amata saimi
(apakšsaimi), līmeni, profesijas klasifikācijas kodu, amatalgas grupu,
amatalgas un mēnešalgas likmi izsakot šādā redakcijā:

Amata nosaukums

Amata saime,
(apakšsaime),
līmenis

Profesiju
klasifikatora
kods

Amatalgas grupa

Kategorija

Amatalga, EUR

Darba slodze

Mēnešalga, EUR

Nr.
p.k.

Apkopējs

13./I

9112 01

1

3

[..]

1,5

[..]

Amata saime,
(apakšsaime),
līmenis

Profesiju
klasifikatora
kods

Kategorija

Amatalga, EUR

Darba slodze

Mēnešalga, EUR

Lietišķās
mākslas interešu
grupas vadītājs

33./IB

2654 16

7

3

[..]

0,1

[..]

al
Amata nosaukums

Amatalgas grupa

uk

sn
e.

lv

2.12.13. svītrot sadaļu “Mālupes pagasta sociālais centrs “Māras” ,
2.12.14. likvidēt amata vienību,- apkopējs, izslēdzot 12.pozīciju,
2.12.15. 13.pozīcijas amata vienībai - saieta nama vadītājs, amatalgas likmi
“[..]” aizstāt ar amatalgas likmi “[..]”, darba slodzi “1” aizstāt ar darba
slodzi “0,8”, mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar mēnešalgas likmi “[..]”,
2.12.16. likvidēt amata vienību – saieta nama apkopējs, izslēdzot 14.pozīciju,
2.12.17. 15.pozīcijas amata vienībai – vokālā ansambļa vadītājs, kategoriju “x”
aizstāt ar kategoriju “3”, amatalgas likmi “[..]” aizstāt ar amatalgas likmi
“[..]”, darba slodzi “0,2” aizstāt ar darba slodzi “0,15”, mēnešalgas likmi
“[..]” aizstāt ar mēnešalgas likmi “[..]”,
2.12.18. 16.pozīcijas amata vienībai – deju kolektīva vadītājs, amata nosaukumā
vārdu “kolektīva” aizstāt ar vārdu “kopas”, profesijas klasifikācijas kodu
“2353 12” aizstāt ar profesijas klasifikatora kodu “2653 10”, kategoriju
“x” aizstāt ar kategoriju “3”, amatalgas likmi “[..]” aizstāt ar amatalgas
likmi “[..]”, darba slodzi “0,2” aizstāt ar darba slodzi “0,1”, mēnešalgas
likmi “[..]” aizstāt ar mēnešalgas likmi “[..]”,
2.12.19. likvidēt amata vienību – deju kolektīva vadītājs, izslēdzot 17.pozīciju,
2.12.20. likvidēt amata vienību – amatiermākslas kolektīva vadītājs, izslēdzot
18.pozīciju,
2.12.21. izveidot jaunu amata vienību – lietišķās mākslas interešu grupas
vadītājs, amata saimi (apakšsaimi), līmeni, profesijas klasifikācijas
kodu, amatalgas grupu, darba slodzi, amatalgas un mēnešalgas likmi
izsakot šādā redakcijā:

Nr.
p.k.

2.12.22. 19.pozīcijas amata vienībai – autobusa vadītājs, amatalgas un
mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar amatalgas un mēnešalgas likmi “[..]”,
2.12.23. precizējot numerāciju, 15.pielikumu izteikt jaunā redakcijā
(pielikumā).
2.13. Mārkalnes pagasta pārvaldei (16.pielikums):
2.13.1. izveidot jaunu amata vienību – vadītājs, amata saimi (apakšsaimi),
līmeni, profesijas klasifikācijas kodu, amatalgas grupu, kategoriju, darba
slodzi, amatalgas un mēnešalgas likmi izsakot šādā redakcijā:

Amata nosaukums

Amata saime,
(apakšsaime),
līmenis

Profesiju
klasifikatora
kods

Amatalgas grupa

Kategorija

Amatalga, EUR

Darba slodze

Mēnešalga, EUR

Vadītājs

1./IVA

1112 36

13

3

[..]

1

[..]

2.13.2. likvidēt amata vienību – sekretārs – lietvedis, izslēdzot 1.pozīciju,
2.13.3. likvidēt amata vienību - apkopējs, izslēdzot 2.pozīciju,
2.13.4. likvidēt amata vienību - kurinātājs (sezonas), izslēdzot 3.pozīciju,
2.13.5. 4.pozīcijas amata vienībai - bibliotēkas vadītājs, amata nosaukumu
“bibliotēkas vadītājs” aizstāt ar amata nosaukumu “bibliotēkas vadītājs
– kultūras darba organizators”, amatalgas un mēnešalgas likmi “[..]”
aizstāt ar amatalgas un mēnešalgas likmi “[..]”,
2.13.6. likvidēt amata vienību – tautas nama vadītājs, izslēdzot 5.pozīciju,
2.13.7. 6.pozīcijas amata vienībai – ansambļa vadītājs, amatalgas likmi “[..]”
aizstāt ar amatalgas likmi “[..]”, darba slodzi “0,2” aizstāt ar darba slodzi
“0,15”, mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar mēnešalgas likmi “[..]”,
2.13.8. likvidēt amata vienību – kurinātājs, izslēdzot 6.pozīciju,
2.13.9. likvidēt amata vienību – amatierteātra režisors, izslēdzot 7.pozīciju,
2.13.10. 9.pozīcijas amata vienībai - komunālās saimniecības pārzinis, amata
nosaukumu “komunālās saimniecības pārzinis” aizstāt ar amata
nosaukumu “ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis”, kategoriju
“3” aizstāt ar kategoriju “1” darba slodzi “0,5” aizstāt ar darba slodzi
“1”, amatalgas likmi “[..]” aizstāt ar amatalgas likmi “[..]”, mēnešalgas
likmi “[..]”aizstāt ar mēnešalgas likmi “[..]”,
2.13.11. likvidēt amata vienību – mikroautobusa vadītājs, izslēdzot 10.pozīciju,
2.13.12. 12.pozīcijas amata vienības – sētnieks, amata nosaukumu “sētnieks”
aizstāt ar amata nosaukumu “apkopējs – sētnieks”, profesijas
klasifikatora kodu “9613 01” aizstāt ar profesijas klasifikatora kodu
“9112 01”, kategoriju “1” aizstāt ar kategoriju “3”,
2.13.13. sadaļas nosaukumu “Mārkalnes pagasta feldšeru – vecmāšu punkts”
aizstāt ar sadaļas nosaukumu “Mārkalnes feldšeru punkts”,
2.13.14. precizējot numerāciju, 16.pielikumu izteikt jaunā redakcijā
(pielikumā).
2.14. Pededzes pagasta pārvaldei (17.pielikums):
2.14.1. 1.pozīcijas amata vienībai – pagasta pārvaldes vadītājs, amata
nosaukumu “pagasta pārvaldes vadītājs” aizstāt ar amata nosaukumu
“vadītājs”, amatalgas un mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar amatalgas un
mēnešalgas likmi “[..]”,
2.14.2. likvidēt amata vienību – teritorijas attīstības speciālists, izslēdzot
2.pozīciju,
2.14.3. likvidēt amata vienību – sekretārs – lietvedis, izslēdzot 3.pozīciju,
2.14.4. likvidēt amata vienību – apkopējs, izslēdzot 4.pozīciju,
2.14.5. 5.pozīcijas amata vienībai – kurinātājs, amatalgas un mēnešalgas likmi
“[..]” aizstāt ar amatalgas un mēnešalgas likmi “[..]”,
2.14.6. 6.pozīcijas amata vienībai – kurinātājs, amatalgas un mēnešalgas likmi
“[..]” aizstāt ar amatalgas un mēnešalgas likmi “[..]”,

al

uk

sn
e.

lv

Nr.
p.k.

Amata saime,
(apakšsaime),
līmenis

Profesiju
klasifikatora
kods

Amatalga, EUR

Darba slodze

Mēnešalga, EUR

Ēku un
apsaimniekojam
ās teritorijas
pārzinis

3./IIA

5153 02

6

1

[..]

2

[..]

lv

Amata nosaukums

Kategorija

Nr.
p.k.

Amatalgas grupa

2.14.7. 7.pozīcijas amata vienībai – mikroautobusa vadītājs, amatalgas un
mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar amatalgas un mēnešalgas likmi “[..]”,
2.14.8. 8.pozīcijas amata vienībai - saimniecības pārzinis, amata nosaukumu
“saimniecības pārzinis” aizstāt ar amata nosaukumu “ēku un
apsaimniekojamās teritorijas pārzinis”, amata saimi (apakšsaimi),
līmeni, profesijas klasifikācijas kodu, darba slodzi, amatalgas grupu,
amatalgas un mēnešalgas likmi izsakot šādā redakcijā:

9112 01

Mēnešalga, EUR

13./I

Darba slodze

Apkopējs

Amatalga, EUR

Profesiju
klasifikatora
kods

Kategorija

Amata saime,
(apakšsaime),
līmenis

Amatalgas grupa

Amata nosaukums

uk

Nr.
p.k.

sn
e.

2.14.9. likvidēt amata vienību – kapsētas pārzinis, izslēdzot 9.pozīciju,
2.14.10. izveidot divas jaunas amata vienības – apkopējs, amata saimi
(apakšsaimi), līmeni, profesijas klasifikācijas kodu, amatalgas grupu,
darba slodzi, amatalgas un mēnešalgas likmi izsakot šādā redakcijā:

1

3

[..]

2

[..]

al

2.14.11. likvidēt amata vienību – apkopējs, izslēdzot 10.pozīciju,
2.14.12. 12.pozīcijas amata vienībai – bibliotēkas vadītājs, amatalgas likmi “[..]”
aizstāt ar amatalgas likmi “[..]”, darba slodzi “1” aizstāt ar darba slodzi
“0,8”, mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar mēnešalgas likmi “[..]”,
2.14.13. likvidēt amata vienību – apkopējs, izslēdzot 13.pozīciju,
2.14.14. 14.pozīcijas amata vienībai – tautas nama vadītājs, amatalgas un
mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar amatalgas un mēnešalgas likmi “[..]”,
2.14.15. likvidēt amata vienību – apkopējs, izslēdzot 15.pozīciju,
2.14.16. likvidēt amata vienību – kultūras pasākumu tehniskais speciālists,
izslēdzot 16.pozīciju,
2.14.17. 17.pozīcijas amata vienībai – kolektīva vadītājs, amata nosaukumu
“kolektīva vadītājs” aizstāt ar amata nosaukumu “folkloras kopas
vadītājs”, profesijas klasifikatora kodu “2652 30” aizstāt ar profesiju
klasifikatora kodu “2652 27”, amatalgas likmi “[..]” aizstāt ar amatalgas
likmi “[..]”, darba slodzi “0,2” aizstāt ar darba slodzi “0,15”, mēnešalgas
likmi “[..]” aizstāt ar mēnešalgas likmi “[..]”,
2.14.18. 18.pozīcijas amata vienībai – kolektīva vadītājs, amata nosaukumu
“kolektīva vadītājs” aizstāt ar amata nosaukumu “vokālā ansambļa
vadītājs”, profesijas klasifikatora kodu “2652 30” aizstāt ar profesiju
klasifikatora kodu “2652 18”, amatalgas likmi “[..]” aizstāt ar amatalgas

Amata saime,
(apakšsaime),
līmenis

Profesiju
klasifikatora
kods

Amatalgas grupa

Kategorija

Amatalga, EUR

Darba slodze

Mēnešalga, EUR

Amata nosaukums

1./IVA

1112 36

13

3

[..]

1

[..]

uk

Nr.
p.k.

sn
e.

lv

likmi “[..]”, darba slodzi “0,2” aizstāt ar darba slodzi “0,1”, mēnešalgas
likmi “[..]” aizstāt ar mēnešalgas likmi “[..]”,
2.14.19. 19.pozīcijas amata vienībai – kolektīva vadītājs, amata nosaukumu
“kolektīva vadītājs” aizstāt ar amata nosaukumu “deju kolektīva
vadītājs”, amatalgas likmi “[..]” aizstāt ar amatalgas likmi “[..]”,
mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar mēnešalgas likmi “[..]”,
2.14.20. 20.pozīcijas amata vienībai – kolektīva vadītājs, amata nosaukumu
“kolektīva vadītājs” aizstāt ar amata nosaukumu “deju kolektīva
vadītājs”, amatalgas likmi “[..]” aizstāt ar amatalgas likmi “[..]”, darba
slodzi “0,2” aizstāt ar darba slodzi “0,15”, mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt
ar mēnešalgas likmi “[..]”,
2.14.21. 21.pozīcijas amata vienībai – kolektīva vadītājs, amata nosaukumu
“kolektīva vadītājs” aizstāt ar amata nosaukumu “deju kolektīva
vadītājs”, amatalgas likmi “[..]” aizstāt ar amatalgas likmi “[..]”, darba
slodzi “0,2” aizstāt ar darba slodzi “0,15”, mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt
ar mēnešalgas likmi “[..]”,
2.14.22. 22.pozīcijas amata vienībai – ugunsdzēsēju automašīnas vadītājs,
amatalgas likmi “[..]” aizstāt ar amatalgas likmi “[..]”, mēnešalgas likmi
“[..]” aizstāt ar “[..]”,
2.14.23. precizējot numerāciju, 17.pielikumu izteikt jaunā redakcijā
(pielikumā).
2.15. Veclaicenes pagasta pārvaldei (18.pielikums):
2.15.1. izveidot jaunu amata vienību – vadītājs, amata saimi (apakšsaimi),
līmeni, profesijas klasifikācijas kodu, amatalgas grupu, kategoriju, darba
slodzi, amatalgas un mēnešalgas likmi izsakot šādā redakcijā:

al

Vadītājs

2.15.2. likvidēt amata vienību – sekretārs – lietvedis, izslēdzot 1.pozīciju,
2.15.3. likvidēt amata vienību – apkopējs, izslēdzot 2.pozīciju,
2.15.4. 3.pozīcijas amata vienībai - saimniecības pārzinis, amata nosaukumu
“saimniecības pārzinis” aizstāt ar amata nosaukumu “ēku un
apsaimniekojamās teritorijas pārzinis”, profesijas klasifikatora kodu
„5151 19” aizstāt ar profesijas klasifikatora kodu „5153 02”,
2.15.5. likvidēt divas amata vienības – kurinātājs, izslēdzot 4.pozīciju,
2.15.6. izveidot jaunas amata vienības – apkopējs, amata saimi (apakšsaimi),
līmeni, profesijas klasifikācijas kodu, amatalgas grupu, darba slodzi,
amatalgas un mēnešalgas likmi izsakot šādā redakcijā:

Amata nosaukums

Amata saime,
(apakšsaime),
līmenis

Profesiju
klasifikatora
kods

Amatalgas grupa

Kategorija

Amatalga, EUR

Darba slodze

Mēnešalga, EUR

Nr.
p.k.

Apkopējs

13./I

9112 01
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Amatalga, EUR

Amata nosaukums
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Nr.
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Amatalgas grupa
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lv

2.15.7. 6.pozīcijas amata vienībai – bibliotēkas vadītājs, amatalgas un
mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar amatalgas un mēnešalgas likmi “[..]”,
2.15.8. 7.pozīcijas amata vienībai – tautas nama vadītājs, amatalgas likmi “[..]”
aizstāt ar amatalgas likmi “[..]”, darba slodzi “1” aizstāt ar darba slodzi
“0,8”, mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar mēnešalgas likmi “[..]”,
2.15.9. 8.pozīcijas amata vienībai – Veclaicenes senioru ansambļa vadītājs,
amatalgas likmi “[..]” aizstāt ar amatalgas likmi “[..]”, mēnešalgas likmi
“[..]” aizstāt ar mēnešalgas likmi “[..]”,
2.15.10. 9.pozīcijas amata vienībai – Veclaicenes vīru vokālā ansambļa vadītājs,
amatalgas likmi “[..]” aizstāt ar amatalgas likmi “[..]”, mēnešalgas likmi
“[..]” aizstāt ar mēnešalgas likmi “[..]”,
2.15.11. 10.pozīcijas amata vienībai – Veclaicenes sieviešu vokālā ansambļa
vadītājs, amatalgas likmi “[..]” aizstāt ar amatalgas likmi “[..]”,
mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar mēnešalgas likmi “[..]”,
2.15.12. 11.pozīcijas amata vienībai – Veclaicenes jauktā vokālā ansambļa
vadītājs, amatalgas likmi “[..]” aizstāt ar amatalgas likmi “[..]”,
mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar mēnešalgas likmi “[..]”,
2.15.13. 12.pozīcijas amata vienībai – deju kopas vadītājs, amatalgas likmi
“[..]” aizstāt ar amatalgas likmi “[..]”, darba slodzi “0,15” aizstāt ar
darba slodzi “0,1”, mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar mēnešalgas likmi
“[..]”,
2.15.14. 13.pozīcijas amata vienībai – deju kolektīva vadītājs, amatalgas likmi
“[..]” aizstāt ar amatalgas likmi “[..]”, darba slodzi “0,15” aizstāt ar
darba slodzi “0,2”, mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar mēnešalgas likmi
“[..]”,
2.15.15. svītrot sadaļu „Veclaicenes vēstures krātuve”,
2.15.16. likvidēt amata vienību – krājuma glabātājs, izslēdzot 14.pozīciju,
2.15.17. svītrot sadaļu „Veclaicenes pagasta informācijas punkts”,
2.15.18. likvidēt amata vienību – lauku tūrisma speciālists, izslēdzot 15.pozīciju,
2.15.19. precizējot numerāciju, 18.pielikumu izteikt jaunā redakcijā
(pielikumā).
2.16. Zeltiņu pagasta pārvaldei (19.pielikums):
2.16.1. izveidot jaunu amata vienību – vadītājs, amata saimi (apakšsaimi),
līmeni, profesijas klasifikācijas kodu, amatalgas grupu, kategoriju, darba
slodzi, amatalgas un mēnešalgas likmi izsakot šādā redakcijā:

Vadītājs

1./IVA

1112 36

13

3

[..]

1

[..]

Amata saime,
(apakšsaime),
līmenis
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klasifikatora
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Amatalga, EUR

Darba slodze

Mēnešalga, EUR
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33./IB

2654 11
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3

[..]

0,2

[..]
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Amata nosaukums
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Nr.
p.k.

Amatalgas grupa
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2.16.2. likvidēt amata vienību – lietvedis, izslēdzot 1.pozīciju,
2.16.3. likvidēt amata vienību – teritorijas attīstības speciālists, izslēdzot
2.pozīciju,
2.16.4. 3.pozīcijas amata vienībai – vadītājs, amatalgas un mēnešalgas likmi
“[..]” aizstāt ar amatalgas un mēnešalgas likmi “[..]”,
2.16.5. likvidēt amata vienību – apkopējs, izslēdzot 4.pozīciju,
2.16.6. 5.pozīcijas amata vienībai – ansambļa vadītājs, kategoriju „2” aizstāt ar
kategoriju „3”, amatalgas likmi “[..]” aizstāt ar amatalgas likmi “[..]”,
darba slodzi “0,13” aizstāt ar darba slodzi “0,1”, mēnešalgas likmi “[..]”
aizstāt ar mēnešalgas likmi “[..]”,
2.16.7. izveidot jaunu amata vienību – amatierteātra režisors, amata saimi
(apakšsaimi), līmeni, profesijas klasifikācijas kodu, amatalgas grupu,
kategoriju, darba slodzi, amatalgas un mēnešalgas likmi izsakot šādā
redakcijā:

Amata nosaukums

Amata saime,
(apakšsaime),
līmenis

Profesiju
klasifikatora
kods

Kategorija

Amatalga, EUR

Darba slodze

Mēnešalga, EUR

Nr.
p.k.

Amatalgas grupa

al

2.16.8. 8.pozīcijas amata vienībai – bibliotēkas vadītājs, amatalgas un
mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar amatalgas un mēnešalgas likmi “[..]”,
2.16.9. likvidēt sadaļu „Zeltiņu vēstures krātuve”,
2.16.10. likvidēt amata vienību – vēsture krātuves vadītājs, izslēdzot 9.pozīciju,
2.16.11. likvidēt amata vienību – kurinātājs, izslēdzot 10.pozīciju,
2.16.12. likvidēt amata vienību – saimniecības pārzinis, izslēdzot 11.pozīciju,
2.16.13. likvidēt amata vienību – sētnieks, izslēdzot 12.pozīciju,
2.16.14. izveidot jaunu amata vienību – palīgstrādnieks, amata saimi
(apakšsaimi), līmeni, profesijas klasifikācijas kodu, amatalgas grupu,
amatalgas un mēnešalgas likmi izsakot šādā redakcijā:

Palīgstrādnieks
(sezonas)

13./I

9329 09

1

3

[..]

1

[..]

Amata nosaukums

Amata saime,
(apakšsaime),
līmenis

Profesiju
klasifikatora
kods

Kategorija

Amatalga, EUR

Darba slodze

Mēnešalga, EUR

Nr.
p.k.

Amatalgas grupa

2.16.15. izveidot jaunu amata vienību – apkopējs, amata saimi (apakšsaimi),
līmeni, profesijas klasifikācijas kodu, amatalgas grupu, darba slodzi,
amatalgas un mēnešalgas likmi izsakot šādā redakcijā:

Apkopējs

13./I

9112 01

1

3

[..]

1,5

[..]

Amata saime,
(apakšsaime),
līmenis

Profesiju
klasifikatora
kods

Amatalgas grupa

Kategorija

Amatalga, EUR

Darba slodze

Mēnešalga, EUR

Amata nosaukums

41./I

8341 05

5

3

[..]

1

[..]

sn
e.

Nr.
p.k.

lv

2.16.16. 13.pozīcijas amata vienībai – ceļu meistars, amata nosaukumu “ceļu
meistars” aizstāt “traktora vadītājs”, amata saimi (apakšsaimi), līmeni,
profesijas klasifikācijas kodu, amatalgas grupu, darba slodzi, amatalgas
un mēnešalgas likmi izsakot šādā redakcijā:

uk

Traktora vadītājs

al

2.16.17. 14.pozīcijas amata vienībai – autobusa vadītājs, amatalgas un
mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar amatalgas un mēnešalgas likmi “[..]”,
2.16.18. precizējot numerāciju, 19.pielikumu izteikt jaunā redakcijā
(pielikumā).
2.17. Ziemera pagasta pārvaldei (20.pielikums):
2.17.1. 1.pozīcijas amata vienībai – pagasta pārvaldes vadītājs, amata
nosaukumu “pagasta pārvaldes vadītājs” aizstāt ar amata nosaukumu
“vadītājs”, amatalgas un mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar amatalgas un
mēnešalgas likmi “[..]”,
2.17.2. likvidēt amata vienību – teritorijas attīstības speciālists, izslēdzot
2.pozīciju,
2.17.3. likvidēt amata vienību – sekretārs – lietvedis, izslēdzot 3.pozīciju,
2.17.4. likvidēt amata vienību – apkopējs, izslēdzot 4.pozīciju,
2.17.5. 5.pozīcijas amata vienībai – saimniecības pārzinis, mikroautobusa
vadītājs, amata nosaukumu “saimniecības pārzinis, mikroautobusa
vadītājs” aizstāt ar amata nosaukumu “ēku un apsaimniekojamās
teritorijas pārzinis, autobusa vadītājs”, amata saimi (apakšsaimi), līmeni,
profesijas klasifikācijas kodu, amatalgas grupu, amatalgas un
mēnešalgas likmi izsakot šādā redakcijā:

Amata nosaukums

Amata saime,
(apakšsaime),
līmenis

Profesiju
klasifikatora
kods

Amatalgas grupa

Kategorija

Amatalga, EUR

Darba slodze

Mēnešalga, EUR

Nr.
p.k.

Ēku un
apsaimniekojamās
teritorijas
pārzinis, autobusa
vadītājs

3./IIA

5153 02

6

3

[..]

1

[..]

9112 01

Mēnešalga, EUR

13./I

Darba slodze

Apkopējs

Amatalga, EUR

Profesiju
klasifikatora
kods

Kategorija

Amata saime,
(apakšsaime),
līmenis

Amatalgas grupa

Amata nosaukums

uk

Nr.
p.k.

sn
e.
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2.17.6. likvidēt amata vienību – autoceļu remonta uzturēšanas darba
organizators, izslēdzot 6.pozīciju,
2.17.7. likvidēt amata vienību – darba aizsardzības, ugunsdrošības un civilās
aizsardzības speciālists, izslēdzot 7.pozīciju,
2.17.8. likvidēt vienu amata vienību – kurinātājs, svītrot tekstu “summētais
darba laiks”, darba slodzi “2” aizstāt ar darba slodzi “1”, amatalgas likmi
“[..]” aizstāt ar amatalgas likmi “[..]” un mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt
ar mēnešalgas likmi “[..]”,
2.17.9. izveidot jaunu amata vienību – apkopējs, amata saimi (apakšsaimi),
līmeni, profesijas klasifikācijas kodu, amatalgas grupu, darba slodzi,
amatalgas un mēnešalgas likmi izsakot šādā redakcijā:

1

3

[..]

1

[..]

al

2.17.10. 10.pozīcijas amata vienībai – bibliotēkas vadītājs, amatalgas likmi “[..]”
aizstāt ar amatalgas likmi “[..]”, darba slodzi “1” aizstāt ar darba slodzi
“0,8”, mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar mēnešalgas likmi “[..]”,
2.17.11. 11.pozīcijas amata vienībai – tautas nama vadītājs, amatalgas un
mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar amatalgas un mēnešalgas likmi “[..]”,
2.17.12. likvidēt amata vienību – kurinātājs, izslēdzot 12.pozīciju,
2.17.13. likvidēt amata vienību – apkopējs, izslēdzot 13.pozīciju,
2.17.14. 15.pozīcijas amata vienībai – Ziemera sieviešu kora „Elisa” vadītājs,
amatalgas likmi “[..]” aizstāt ar amatalgas likmi “[..]”, darba slodzi
“0,15” aizstāt ar darba slodzi “0,25”, mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar
mēnešalgas likmi “[..]”,
2.17.15. 16.pozīcijas amata vienībai – Ziemera sieviešu vokālā ansambļa
vadītājs, amatalgas likmi “[..]” aizstāt ar amatalgas likmi “[..]”,
mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar mēnešalgas likmi “[..]”,
2.17.16. 17.pozīcijas amata vienībai – Ziemera folkloras kopas vadītājs,
amatalgas likmi “[..]” aizstāt ar amatalgas likmi “[..]”, mēnešalgas likmi
“[..]” aizstāt ar mēnešalgas likmi “[..]”,

al

uk

sn
e.

lv

2.17.17. likvidēt amata vienību – amatiermākslas kolektīva vadītājs, izslēdzot
18.pozīciju,
2.17.18. precizējot numerāciju, 20.pielikumu izteikt jaunā redakcijā
(pielikumā).
2.18. Alūksnes pilsētas bibliotēkai (23.pielikums):
2.18.1. 1.pozīcijas amata vienībai – direktors, amatalgas un mēnešalgas likmi
“[..]” aizstāt ar amatalgas un mēnešalgas likmi “[..]”,
2.18.2. 2.pozīcijas amata vienībai – galvenais bibliotekārs – abonementa
vadītājs, amata nosaukumā svītrot tekstu “abonementa vadītājs”,
amatalgas un mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar amatalgas un
mēnešalgas likmi “[..]”,
2.18.3. 3.pozīcijas amata vienībai – galvenais bibliotekārs – lasītavas vadītājs,
amata nosaukumā svītrot tekstu “lasītavas vadītājs”, amatalgas un
mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar amatalgas un mēnešalgas likmi “[..]”,
2.18.4. likvidēt vienu amata vienību – galvenais bibliotekārs – bērnu literatūras
nodaļas vadītājs, izslēdzot 4.pozīciju,
2.18.5. 5.pozīcijas amata vienībai – galvenais bibliotekārs – komplektēšanas un
apstrādes nodaļas vadītājs, amata nosaukumā svītrot tekstu
“komplektēšanas un apstrādes nodaļas vadītājs”, amatalgas un
mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar amatalgas un mēnešalgas likmi “[..]”,
2.18.6. 6.pozīcijas amata vienībai – bibliogrāfs, amata saimi (apakšsaimi),
līmeni “18./18.2/II” aizstāt ar amata saimi (apakšsaimi), līmeni
“18./18.2/III”, amatalgas grupu “8” aizstāt ar amatalgas grupu “10”,
amatalgas un mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar amatalgas un
mēnešalgas likmi “[..]”,
2.18.7. 7.pozīcijas amata vienībai – galvenais bibliotekārs – metodiķis, amata
nosaukumā svītrot tekstu “metodiķis”, amatalgas un mēnešalgas likmi
“[..]” aizstāt ar amatalgas un mēnešalgas likmi “[..]”,
2.18.8. 8.pozīcijas amata vienībai – galvenais bibliotekārs, amata saimi
(apakšsaimi), līmeni “18./18.2/II” aizstāt ar amata saimi (apakšsaimi),
līmeni “18./18.2/III”, amatalgas grupu “8” aizstāt ar amatalgas grupu
“10”, kategoriju “2” aizstāt ar kategoriju “3”, amatalgas un mēnešalgas
likmi “[..]” aizstāt ar amatalgas un mēnešalgas likmi “[..]”,
2.18.9. 9.pozīcijas amata vienībai – bibliotekārs, amatalgas un mēnešalgas
likmi “[..]” aizstāt ar amatalgas un mēnešalgas likmi “[..]”,
2.18.10. likvidēt amata vienību – bibliotekārs, izslēdzot 10.pozīciju,
2.18.11. 11.pozīcijas amata vienībai – informācijas tehnoloģiju administrators,
darba slodzi “1” aizstāt ar darba slodzi “0,8”, amatalgas likmi “[..]”
aizstāt ar amatalgas likmi “[..]”, mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar
mēnešalgas likmi “[..]”,
2.18.12. precizējot numerāciju, 23.pielikumu izteikt jaunā redakcijā
(pielikumā).
2.19. Alūksnes muzejam (24.pielikums):
2.19.1. 1.pozīcijas amata vienībai – direktors, amatalgas un mēnešalgas likmi
“[..]” aizstāt ar amatalgas un mēnešalgas likmi “[..]”,
2.19.2. 2.pozīcijas amata vienībai – direktora vietnieks, amata saimi
(apakšsaimi), līmeni “18./18.5/III” aizstāt ar amata saimi (apakšsaimi),
līmeni “18./18.5/V”, amatalgas grupu “9” aizstāt ar amatalgas grupu
“12”, amatalgas un mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar amatalgas un
mēnešalgas likmi “[..]”,
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2.19.3. 3.pozīcijas amata vienībai – krājuma glabātājs, kategoriju “2” aizstāt ar
kategoriju “3”, amatalgas un mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar amatalgas
un mēnešalgas likmi “[..]”,
2.19.4. 4.pozīcijas amata vienībai – izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem
speciālists, kategoriju “2” aizstāt ar kategoriju “3”, amatalgas un
mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar amatalgas un mēnešalgas likmi “[..]”,
2.19.5. 5.pozīcijas amata vienībai – uzskaites sistēmu speciālists, amatalgas un
mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar amatalgas un mēnešalgas likmi “[..]”,
2.19.6. 6.pozīcijas amata vienībai – vēsturnieks, kategoriju “2” aizstāt ar
kategoriju “3”, amatalgas un mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar amatalgas
un mēnešalgas likmi “[..]”,
2.19.7. likvidēt amata vienību – klientu apkalpošanas speciālists, izslēdzot
7.pozīciju,
2.19.8. 8.pozīcijas amata vienībai - ekspozīciju un iestāžu kurators, amatalgas
un mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar amatalgas un mēnešalgas likmi
“[..]”,
2.19.9. precizējot numerāciju, 24.pielikumu izteikt jaunā redakcijā (pielikumā).
2.20. Jaunlaicenes muižas muzejam (25.pielikums):
2.20.1. 1.pozīcijas amata vienībai –vadītājs, amatalgas un mēnešalgas likmi
“[..]” aizstāt ar amatalgas un mēnešalgas likmi “[..]”,
2.20.2. 2.pozīcijas amata vienībai - izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem
speciālists, kategoriju “2” aizstāt ar kategoriju “3”, amatalgas un
mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar amatalgas un mēnešalgas likmi “[..]”,
2.20.3. 3.pozīcijas amata vienībai – krājuma glabātājs, amatalgas un mēnešalgas
likmi “[..]” aizstāt ar amatalgas un mēnešalgas likmi “[..]”,
2.20.4. likvidēt amata vienību – apkopējs – sētnieks, izslēdzot 4.pozīciju,
2.20.5. izveidot jaunu amata vienību - klientu apkalpošanas speciālists, amata
saimi (apakšsaimi), līmeni, profesijas klasifikācijas kodu, amatalgas
grupu, kategoriju, amatalgas un mēnešalgas likmi izsakot jaunā
redakcijā:

Klientu
apkalpošanas
speciālists

23./IIA

2.20.6. precizējot numerāciju, 25.pielikumu izteikt jaunā redakcijā (pielikumā).
2.21. Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzejam (26.pielikums):
2.21.1. 1.pozīcijas amata vienībai – vadītājs, kategoriju “2” aizstāt ar kategoriju
“3”, amatalgas un mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar amatalgas un
mēnešalgas likmi “[..]”,
2.21.2. 2.pozīcijas amata vienībai – krājuma glabātājs, amatalgas un mēnešalgas
likmi “[..]” aizstāt ar amatalgas un mēnešalgas likmi “[..]”,
2.21.3. 3.pozīcijas amata vienībai – izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem
speciālists, amatalgas un mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar amatalgas un
mēnešalgas likmi “[..]”,
2.21.4. likvidēt amata vienību – vēsturnieks, izslēdzot 4.pozīciju,
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2.21.5. 5.pozīcijas amata vienībai – ēku un apsaimniekojamās teritorijas
pārzinis, amatalgas un mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar amatalgas un
mēnešalgas likmi “[..]”,
2.21.6. Precizējot numerāciju, 26.pielikumu izteikt jaunā redakcijā (pielikumā).
2.22. Alūksnes Kultūras centram (27.pielikums):
2.22.1. 1.pozīcijas amata vienībai – direktors, amata saimi (apakšsaimi), līmeni
“33./IV” aizstāt ar amata saimi (apakšsaimi), līmeni “1./IVA”, amatalgas
grupu “10” aizstāt ar amatalgas grupu “13”, amatalgas un mēnešalgas
likmi “[..]” aizstāt ar amatalgas un mēnešalgas likmi “[..]”,
2.22.2. 2.pozīcijas amata vienībai – direktora vietnieks saimnieciskajā darbā,
amatalgas un mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar amatalgas un mēnešalgas
likmi “[..]”,
2.22.3. 3.pozīcijas amata vienībai – kultūras pasākumu organizators, amatalgas
un mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar amatalgas un mēnešalgas likmi
“[..]”,
2.22.4. 4.pozīcijas amatu vienībai – kultūras metodiķis, amatalgas un
mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar amatalgas un mēnešalgas likmi “[..]”,
2.22.5. 5.pozīcijas amata vienībai – mārketinga un sabiedrisko attiecību
speciālists, amatalgas un mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar amatalgas un
mēnešalgas likmi “[..]”,
2.22.6. 6.pozīcijas amata vienībai – noformēšanas speciālists, amatalgas un
mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar amatalgas un mēnešalgas likmi “[..]”,
2.22.7. 7.pozīcijas amata vienībai – skaņu un gaismu režisors, producents,
amatalgas un mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar amatalgas un mēnešalgas
likmi “[..]”,
2.22.8. 8.pozīcijas amata vienībai – lietvedis, amatalgas un mēnešalgas likmi
“[..]” aizstāt ar amatalgas un mēnešalgas likmi “[..]”,
2.22.9. 15.punkta amata vienībai – TLMS vadītājs, amata nosaukumu “TLMS
vadītājs” aizstāt ar amata nosaukumu “Tautas lietišķās mākslas studijas
vadītājs”, kategoriju “1” aizstāt ar kategoriju “3”, amatalgas likmi “[..]”
aizstāt ar amatalgas likmi “[..]”, darba slodzi “0,6” aizstāt ar darba slodzi
“0,5”, mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar mēnešalgas likmi “[..]”,
2.22.10. 16.pozīcijas amata vienībai – teātra režisors, amatalgas likmi “[..]”
aizstāt ar amatalgas likmi “[..]”, darba slodzi “0,7” aizstāt ar darba slodzi
“0,5”, mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar mēnešalgas likmi “[..]”,
2.22.11. 17.pozīcijas amata vienībai – kormeistars, amatalgas likmi “[..]” aizstāt
ar amatalgas likmi “[..]”, darba slodzi “0,2” aizstāt ar darba slodzi
“0,15”, mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar mēnešalgas likmi “[..]”,
2.22.12. 18.pozīcijas amata vienībai – skolotāju kora diriģents, amatalgas likmi
“[..]” aizstāt ar amatalgas likmi “[..]”, darba slodzi “0,7” aizstāt ar darba
slodzi “0,5”, mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar mēnešalgas likmi “[..]”,
2.22.13. 19.pozīcijas amata vienībai – dāmu deju (senioru) vadītājs, amatalgas
likmi “[..]” aizstāt ar amatalgas likmi “[..]”, darba slodzi “0,3” aizstāt
ar darba slodzi “0,15”, mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar mēnešalgas
likmi “[..]”,
2.22.14. 20.pozīcijas amata vienībai – deju kopas vadītājs, amatalgas likmi “[..]”
aizstāt ar amatalgas likmi “[..]”, darba slodzi “0,8” aizstāt ar darba
slodzi “0,7”, mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar mēnešalgas likmi “[..]”,
2.22.15. 21.pozīcijas amata vienībai – koncertmeistars, amatalgas likmi “[..]”
aizstāt ar amatalgas likmi “[..]”, darba slodzi “0,2” aizstāt ar darba
slodzi “0,15”, mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar mēnešalgas likmi “[..]”,
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2.22.16. 22.pozīcijas amata vienībai – repetitors, amatalgas likmi “[..]” aizstāt ar
amatalgas likmi “[..]”, darba slodzi “0,2” aizstāt ar darba slodzi “0,15”,
mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar mēnešalgas likmi “[..]”,
2.22.17. 23.pozīcijas amata vienībai – bērnu un jauniešu vokālā ansambļa
vadītājs, amatalgas likmi “[..]” aizstāt ar amatalgas likmi “[..]”, darba
slodzi “0,4” aizstāt ar darba slodzi “0,15”, mēnešalgas likmi “[..]”
aizstāt ar mēnešalgas likmi “[..]”,
2.22.18. izveidot jaunu amata vienību – senioru kora diriģents, amata saimi
(apakšsaimi), līmeni, profesijas klasifikācijas kodu, amatalgas grupu,
kategoriju, darba slodzi, amatalgas un mēnešalgas likmi izsakot šādā
redakcijā:

sn
e.

Senioru kora
33./IB
2652 24
7
3
[..]
0,35
[..]
diriģents
2.22.19. precizējot numerāciju, 27.pielikumu izteikt jaunā redakcijā
(pielikumā).
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Pielikumi:
1. 1.pielikums Alūksnes novada pašvaldības Administrācija,
2. 2.pielikums Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļa,
3. 6.pielikums Alsviķu pagasta pārvalde,
4. 7.pielikums Annas pagasta pārvalde,
5. 8.pielikums Ilzenes pagasta pārvalde,
6. 9.pielikums Jaunalūksnes pagasta pārvalde,
7. 10.pielikums Jaunannas pagasta pārvalde,
8. 11.pielikums Jaunlaicenes pagasta pārvalde,
9. 12. pielikums Kalncempju pagasta pārvalde,
10. 13.pielikums Liepnas pagasta pārvalde,
11. 14.pielikums Malienas pagasta pārvalde,
12. 15.pielikums Mālupes pagasta pārvalde,
13. 16.pielikums Mārkalnes pagasta pārvalde,
14. 17.pielikums Pededzes pagasta pārvalde,
15. 18.pielikums Veclaicenes pagasta pārvalde,
16. 19.pielikums Zeltiņu pagasta pārvalde,
17. 20.pielikums Ziemera pagasta pārvalde,
18. 23.pielikums Alūksnes pilsētas bibliotēka,
19. 24.pielikums Alūksnes muzejs,
20. 25.pielikums Jaunlaicenes muižas muzejs,
21. 26.pielikums Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzejs,
22. 27.pielikums Alūksnes Kultūras centrs.
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Ņemot vērā funkciju auditu Alūksnes novada pašvaldības pagastu pārvaldēs un pamatojoties
uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 8. punktu:
1. Alsviķu pagasta pārvaldē ar 2020. gada 1. janvāri:
1.1. likvidēt struktūrvienību “Alsviķu komunālā saimniecība”, Valsts ieņēmumu dienesta
nodokļu maksātāja struktūrvienības reģistrācijas kods 90009480432;
1.2. likvidēt struktūrvienību “Strautiņu bibliotēka”, Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu
maksātāja struktūrvienības reģistrācijas kods 90009480409, pievienojot
struktūrvienībai “Alsviķu bibliotēka”, Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu maksātāja
struktūrvienības reģistrācijas kods 90009480343.
2. Annas pagasta pārvaldē ar 2020. gada 1. janvāri:
2.1.likvidēt struktūrvienību “Annas komunālā saimniecība”, Valsts ieņēmumu dienesta
nodokļu maksātāja struktūrvienības reģistrācijas kods 90009458681;
2.2.likvidēt struktūrvienību “Annas sporta centrs”, Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu
maksātāja struktūrvienības reģistrācijas kods 90011978808.
3. Ilzenes pagasta pārvaldē ar 2020. gada 1. janvāri likvidēt struktūrvienību “Komunālā
saimniecība”, Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu maksātāja struktūrvienības reģistrācijas
kods 90009480273.
4. Jaunalūksnes pagasta pārvaldē ar 2020. gada 1. janvāri:
4.1.likvidēt struktūrvienību “Bejas novadpētniecības centrs”, Valsts ieņēmumu dienesta
nodokļu maksātāja struktūrvienības reģistrācijas kods 90009480004, pievienojot to
struktūrvienībai “Bejas bibliotēka”, Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu maksātāja
struktūrvienības reģistrācijas kods 90009479984.
4.2.likvidēt struktūrvienību “Jaunalūksnes pagasta komunālā saimniecība”, Valsts
ieņēmumu dienesta nodokļu maksātāja struktūrvienības reģistrācijas kods
90009480574.
5. Jaunannas pagasta pārvaldē ar 2020. gada 1. janvāri likvidēt struktūrvienību “Jaunannas
komunālā saimniecība”, Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu maksātāja struktūrvienības
reģistrācijas kods 90009902254.
6. Jaunlaicenes pagasta pārvaldē ar 2020. gada 1. janvāri likvidēt struktūrvienību
“Jaunlaicenes komunālā saimniecība”, Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu maksātāja
struktūrvienības reģistrācijas kods 90009480220.
7. Kalncempju pagasta pārvaldē ar 2020. gada 1. janvāri:
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7.1.likvidēt struktūrvienību “Kalncempju komunālā saimniecība”, Valsts ieņēmumu
dienesta nodokļu maksātāja struktūrvienības reģistrācijas kods 90009458658;
7.2.nodot struktūrvienību “Kalncempju bibliotēka”, Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu
maksātāja struktūrvienības reģistrācijas kods 90009200172, Jaunannas pagasta
pārvaldei.
8. Liepnas pagasta pārvaldē ar 2020. gada 1. janvāri likvidēt struktūrvienību “Komunālā
saimniecība”, Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu maksātāja struktūrvienības reģistrācijas
kods 90009480076.
9. Malienas pagasta pārvaldē ar 2020. gada 1. janvāri likvidēt struktūrvienību “Malienas
pagasta komunālā saimniecība”, Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu maksātāja
struktūrvienības reģistrācijas kods 90009479931.
10. Mālupes pagasta pārvaldē ar 2020. gada 1. janvāri:
10.1. likvidēt struktūrvienību “Komunālā saimniecība”, Valsts ieņēmumu dienesta
nodokļu maksātāja struktūrvienības reģistrācijas kods 90009480080;
10.2. likvidēt struktūrvienību “Mālupes pagasta sociālais centrs “Māras””, Valsts
ieņēmumu dienesta nodokļu maksātāja struktūrvienības reģistrācijas kods
90009686846.
11. Mārkalnes pagasta pārvaldē ar 2020. gada 1. janvāri likvidēt struktūrvienību “Komunālā
saimniecība”, Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu maksātāja struktūrvienības reģistrācijas
kods 90009480485.
12. Pededzes pagasta pārvaldē ar 2020. gada 1. janvāri likvidēt struktūrvienību “Komunālā
saimniecība”, Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu maksātāja struktūrvienības reģistrācijas
kods 90009480555.
13. Veclaicenes pagasta pārvaldē ar 2020. gada 1. janvāri:
13.1. likvidēt struktūrvienību “Veclaicenes komunālā saimniecība”, Valsts ieņēmumu
dienesta nodokļu maksātāja struktūrvienības reģistrācijas kods 90009458677;
13.2. likvidēt struktūrvienību “Veclaicenes vēstures krātuve”, pievienojot struktūrvienībai
“Veclaicenes bibliotēka”, Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu maksātāja
struktūrvienības reģistrācijas kods 90009201939;
13.3. likvidēt struktūrvienību “Tūrisma info punkts”;
13.4. likvidēt struktūrvienību “Veclaicenes feldšeru – vecmāšu punkts”, Valsts ieņēmumu
dienesta nodokļu maksātāja struktūrvienības reģistrācijas kods 90009458662.
14. Zeltiņu pagasta pārvaldē ar 2020. gada 1. janvāri:
14.1. likvidēt struktūrvienību “Zeltiņu komunālā saimniecība”, Valsts ieņēmumu dienesta
nodokļu maksātāja struktūrvienības reģistrācijas kods 90009480339;
14.2. likvidēt struktūrvienību “Zeltiņu vēstures krātuve”, Valsts ieņēmumu dienesta
nodokļu maksātāja struktūrvienības reģistrācijas kods 90009480305, pievienojot
struktūrvienībai “Zeltiņu bibliotēka”, Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu maksātāja
struktūrvienības reģistrācijas kods 90009480292.
15. Ziemera pagasta pārvaldē ar 2020. gada 1. janvāri:
15.1. likvidēt struktūrvienību “Komunālā saimniecība”, Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu
maksātāja struktūrvienības reģistrācijas kods 90009480127;
15.2. likvidēt struktūrvienību “Ziemera feldšeru punkts” Valsts ieņēmumu dienesta
nodokļu maksātāja struktūrvienības reģistrācijas kods 90009480150.
16. Noteikt attiecīgās pagasta pārvaldes vadītāju par atbildīgo personu likvidācijas procesa
nodrošināšanā (normatīvo aktu izstrāde, līgumu izbeigšana, izslēgšana no publiskajiem
reģistriem u.tml.).
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Par saistošo noteikumu Nr. 28/2019
“Grozījumi Alūksnes novada domes 2013. gada 25. jūlija saistošajos noteikumos
Nr. 18/2013 “Alūksnes novada pašvaldības nolikums”” izdošanu
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 1. punktu un
24. pantu,
Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 28/2019 “Grozījumi Alūksnes novada domes
2013. gada 25. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 18/2013 “Alūksnes novada pašvaldības
nolikums”” un to paskaidrojuma rakstu.
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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
2019. gada 28. novembrī

sēdes protokols Nr.13, 32. p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
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LĒMUMS Nr. 364
Par paredzētās darbības akceptēšanu
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Alūksnes novada pašvaldībā 2019. gada 15. novembrī saņemts iesniegums (reģistrēts ar
Nr. ANP/1-40/19/4527), Iesniedzējs – sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Alūksnes putnu
ferma”, vienotais reģistrācijas numurs LV43203003333, juridiskā adrese Kārļa Ulmaņa gatve
119, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167 (turpmāk – Ierosinātāja) ar lūgumu akceptēt paredzēto
darbību – mājputnu audzēšanas kompleksa pārbūve un ražošanas apjoma palielināšana.
Alūksnes novada dome konstatē:
Paredzētās darbības norises vieta ir nekustamā īpašuma “Putni” (kadastra
Nr. 36960080051) sastāvā esošās trīs zemes vienības (kadastra apzīmējumi 36960080051,
36960080052, 36960080177), Ziemera pagastā, Alūksnes novadā.
Paredzētās darbības ietvaros plānota esošā mājputnu audzēšanas kompleksa pārbūve,
palielinot esošo mājputnu vietu skaitu par 180 000 vietām (vienlaicīgi paredzot 425 000
dējējvistu audzēšanu trīs putnu mītnēs) un palielinot saražotās produkcijas apjomu no
60 miljoniem līdz 124 miljoniem olu gadā.
Paredzētai darbībai, pamatojoties uz Vides pārraudzības valsts biroja (turpmāk – Birojs)
09.11.2017. lēmumu Nr.45 “Par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu”, ir
izstrādāts ietekmes uz vidi novērtējums (turpmāk – Ziņojums). Ziņojuma izstrādātājs
AS “Latvijas Zaļais punkts”, reģistrācijas Nr.40003475890, juridiskā adrese Krasta iela 105,
Rīga, LV – 1019.
Ziņojums ar nosaukumu “SIA “Alūksnes putnu ferma” plānotās mājputnu audzēšanas
kompleksa pārbūves un ražošanas apjomu palielināšanas ietekmes uz vidi novērtējuma
ziņojums” Birojā tika iesniegts 2018. gada 29. jūnijā. Papildinātie Ziņojumi Birojā tika iesniegti
2018. gada 6. decembrī, 2019. gada 25. februārī un 2019. gada 24. septembrī. Paziņojumi par
Ziņojumu iesniegšanu Birojā tika ievietoti Alūksnes novada pašvaldības tīmekļa vietnē
www.aluksne.lv, Ierosinātājas tīmekļa vietnē www.apf.lv un Biroja tīmekļa vietnē
www.vpvb.gov.lv. Ziņojums un tā aktualizētās versijas bija pieejamas Ierosinātājas tīmekļa
vietnē www.apf.lv.
Paziņojums par sākotnējo sabiedrisko apspriešanu tika publicēts laikrakstu “Alūksnes
Ziņas” un “Malienas Ziņas” 2017. gada 17. novembra izdevumos. Informācija tika ievietota arī
Alūksnes novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.aluksne.lv, Ierosinātājas tīmekļa vietnē
www.apf.lv, kā arī Biroja tīmekļa vietnē www.vpvb.gov.lv. Informatīvie materiāli bija
pieejami SIA “Alūksnes putnu ferma” administrācijas ēkā, Ziemera pagasta pārvaldē, Alūksnes
novada pašvaldībā un tīmekļa vietnē www.apf.lv. Individuāli paziņojumi tika izsūtīti īpašumam
piegulošo nekustamo īpašumu īpašniekiem (9 īpašnieki/valdītāji). Rakstiskus priekšlikumus
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Birojā bija iespējams iesniegt līdz 2017. gada 7. decembrim. Sākotnējās sabiedriskās
apspriešanas sanāksme notika 2017. gada 30. novembrī SIA “Alūksnes putnu ferma”
administrācijas ēkas telpās, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā. Saskaņā ar sanāksmes
protokolu tajā piedalījās 12 personas. Klātesošajiem tika sniegta informācija par uzņēmuma
līdzšinējo un plānoto darbību, ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru, kā arī bija iespēja uzdot
jautājumus un saņemt atbildes. Sanāksmes dalībnieki interesējās par projekta ēku izvietojumu,
ventilācijas sistēmām, smaku un trokšņu izplatību, kā arī par autoceļa kvalitāti. Cita starpā, tika
norādīts, ka risinājums attiecībā uz kūtsmēslu apsaimniekošanu (neuzglabāšana uz vietas)
vērtējams pozitīvi.
Paziņojums par Ziņojuma sabiedrisko apspriešanu tika publicēts laikrakstu “Malienas
Ziņas” un “Alūksnes Ziņas” 2018. gada 3. maija izdevumos. Informācija tika ievietota
Alūksnes novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.aluksne.lv, Ierosinātājas tīmekļa vietnē
www.apf.lv un Biroja tīmekļa vietnē www.vpvb.gov.lv. Ziņojums bija pieejams Ierosinātājas
tīmekļa vietnē www.apf.lv, Ziemera pagasta pārvaldē un Alūksnes novada pašvaldībā.
Rakstiskus priekšlikumus Birojā bija iespējams iesniegt līdz 2018. gada 3. jūnijam. Ziņojuma
sabiedriskās apspriešanas sanāksme klātienē notika 2018. gada 17. maijā SIA “Alūksnes putnu
ferma” administrācijas ēkas telpās Ziemeru pagastā, Alūksnes novadā. Saskaņā ar sanāksmes
protokolu tajā piedalījās 12 personas. Klātesošajiem tika sniegta informācija par plānoto
uzņēmuma attīstību, Ziņojumu un ietekmes uz vidi novērtējuma rezultātiem, kā arī bija iespēja
uzdot jautājumus un saņemt atbildes. Sanāksmes dalībnieki galvenokārt interesējās par
jautājumiem saistībā ar smaku piesārņojumu, norādot, ka vides stāvoklis pēc jaunu ventilācijas
izvadu uzstādīšanas esošās novietnes gala sienās ir pasliktinājies. Atkārtoti tika diskutēts par
iespēju rast alternatīvu novietņu izvietojumam, jautāts par notekūdeņu attīrīšanas iekārtām.
2019. gada 24. septembrī Ierosinātāja ar iesniegumu ir vērsusies Birojā, norādot, ka
Ierosinātāja ir nolēmusi īstenot B alternatīvu, paredzot Kompleksā tikai 3 novietnes dējējvistu
turēšanai.
Paredzētai darbībai Birojs 11.11.2019. ir izsniedzis atzinumu “Atzinums Nr.5- 04/7 par
mājputnu audzēšanas kompleksa “Alūksnes putnu ferma” pārbūves un ražošanas apjomu
palielināšanas Alūksnes novada Ziemera pagastā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu”
(turpmāk – Atzinums Nr.5-04/7), kas izdots saskaņā ar likuma “Par ietekmes uz vidi
novērtējumu” 20. panta pirmo daļu un tajā noteikti nosacījumi saskaņā ar šā likuma 20. panta
desmito daļu.
Saskaņā ar Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015. – 2027. gadam un Alūksnes
novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.14/2015 “Alūksnes novada teritorijas
plānojums 2015. – 2027. gadam, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā
daļa”, paredzētās darbības teritorija atrodas Alūksnes novada Rūpnieciskās apbūves teritorijā.
Atļautā teritorijas izmantošana, saskaņā ar Alūksnes novada teritorijas plānojuma 2015. –
2027. gadam 721. punktu ir:
- rūpniecības un pirmapstrādes uzņēmumu apbūve;
- ražošanas uzņēmumi ar nelielu ietekmi uz vidi;
- lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve;
- atkritumu pārstrādes uzņēmumu apbūve;
- tehniskā apbūves un teritorijas izmantošana;
- industriālais vai tehnoloģiskais parks.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu, likuma „Par ietekmes
uz vidi novērtējumu” 6.1 panta sesto daļu, 21.panta pirmo daļu, 22.panta pirmo un otro daļu,
23.panta pirmo un otro daļu, Ministru kabineta 2015.gada 13.janvāra noteikumu Nr.18
„Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību”
VIII. nodaļu,

akceptēt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Alūksnes putnu ferma”, vienotais reģistrācijas
numurs LV43203003333, paredzēto darbību - mājputnu audzēšanas kompleksa pārbūve un
ražošanas apjoma palielināšana nekustamā īpašuma “Putni” (kadastra Nr. 36960080051)
sastāvā esošajās trīs zemes vienībās (kadastra apzīmējumi 36960080051, 36960080052,
36960080177), Ziemera pagastā, Alūksnes novadā, dējējvistu turēšanas skaita palielināšanai
līdz 425 000 vietām (B alternatīva), ar nosacījumu, ka sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“Alūksnes putnu ferma” izpilda Vides pārraudzības valsts biroja 2019.gada 11. novembra
atzinumā Nr.5-04/7 ietvertos obligātos nosacījumus, normatīvajos aktos paredzētās
beznosacījuma prasības, kas ir saistītas ar teritorijas sagatavošanu un būvniecību saistītām
ietekmēm, gaisa piesārņojošo vielu emisiju un izmaiņām gaisa kvalitātē, smaku emisiju un tās
izplatību, trokšņa līmeņa izmaiņām, augsnes, grunts, virszemes un pazemes ūdeņu
piesārņojuma iespējamību, avārijas un negadījuma riskiem, paredzētās darbības limitējošiem
un ierobežojošiem faktoriem.

lv

Lēmums ir pārsūdzams Administratīvajā rajona tiesā Valmieras tiesu namā Voldemāra
Baloža ielā 13A, Valmierā, LV- 4201 viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
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