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Alūksnē
2019. gada 27. februārī

sēdes protokols Nr.2, 2.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 20

e.
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Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Romeškalns-1”, Veclaicenes
pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu

sn

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību “ALŪKSNES NAMI” 05.02.2019.
iesniegumu Nr. 1-9/59 “Par daudzdzīvokļu māju Romeškalns 1, Veclaicenes pagastā, Alūksnes
novadā”,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17. punktu, Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 3. panta otro daļu, 4. panta otro daļu, 5. panta pirmo
daļu, 8. panta otro daļu,
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uk

1. Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu „Romeškalns1”, Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā, kadastra numurs 3688 005 0248.
2. Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē.
3. Nosacītās cenas noteikšanu un izsoles organizēšanu uzdot veikt Īpašumu atsavināšanas
komisijai.
Domes priekšsēdētājs

A.DUKULIS

Lēmums satur ierobežotas pieejamības informāciju

LATVIJAS REPUBLIKA

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000018622
DĀRZA IELĀ 11, ALŪKSNĒ, ALŪKSNES NOVADĀ, LV – 4301, TĀLRUNIS 64381496, FAKSS 64381150,
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Alūksnē
2019. gada 27. februārī

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

e.
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LĒMUMS Nr. 21

Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu smilts – grants un
smilts atradnei “Čiksti”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā
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Alūksnes novada pašvaldībā 02.01.2019., 08.01.2019. un 06.02.2019. saņemti
iesniegumi (reģistrēti ar Nr. ANP/1-40/19/9, ANP/1-40/19/77 un ANP/1-40/19/492).
Iesniedzējs –
sabiedrība ar ierobežotu atbildību “LAVE”, vienotais reģistrācijas
numurs 44103019040, juridiskā adrese Tirgotāju iela 7 – 7, Alūksne, Alūksnes novads, LV4301, ar lūgumu izsniegt derīgo izrakteņu ieguves atļauju atradnei „Čiksti”, Alsviķu pagastā,
Alūksnes novadā. Izskatot iesniegumu un tā pielikumus, konstatēts:
1. smilts – grants un smilts atradne „Čiksti” atrodas nekustamā īpašuma “Čiksti 2”
(kadastra numurs 3642 010 0011), Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā, sastāvā
esošajā zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 3642 010 0051, kura īpašnieks ir
[..], personas kods [..],
2. ir saņemta Valsts vides dienesta derīgo izrakteņu atradnes pases kopija, sastādīta
2018. gada 5. decembrī, un derīgo izrakteņu ieguves limita kopija, Valsts vides
dienesta Madonas reģionālās vides pārvaldes izdoti tehniskie noteikumi
Nr. MA19TN0026,
3. 2011. gada 30. novembrī starp sabiedrību ar ierobežotu atbildību “LAVE” un
nekustamā īpašuma “Čiksti 2”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā īpašnieku [..]
ir parakstīts nekustamā īpašuma nomas līgums, kas sabiedrībai ar ierobežotu
atbildību “LAVE” ļauj veikt derīgo izrakteņu ieguvi,
4. pašvaldībai sniegta informācija par personālu, tā kvalifikāciju un karjera
izstrādes darbu veikšanai paredzēto tehnisko nodrošinājumu,
5. saskaņā ar 08.01.2019. iesniegumu, reģistrēts ar Nr. ANP/1-40/19/77, atradnes
rekultivācijas veids – ūdenstilpe,
6. atradnei 2007. gadā veikta ģeoloģiskā izpēte, 2018. gadā atlikušo krājumu
aprēķins, tās detalitāte atbilst N kategorijas derīgo izrakteņu krājumiem,
7. saskaņā ar 2018. gada 5. decembra Valsts vides dienesta izsniegto derīgo
izrakteņu ieguves limitu, derīgo izrakteņu atradnes “Čiksti” licences laukumos
drīkst iegūt 195,50 tūkst.m³ smilts-grants un 22,26 tūkst.m³ smilts.

e.
lv

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,
1. Izsniegt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “LAVE”, vienotais reģistrācijas numurs
44103019040, juridiskā adrese Tirgotāju iela 7 – 7, Alūksne, Alūksnes novads, LV4301, bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju Nr. 1/2019 smilts – grants un
smilts ieguvei smilts – grants un smilts atradnē „Čiksti”, kas atrodas zemes vienībā
ar kadastra apzīmējumu 3642 010 0051.
2. Noteikt atļaujas derīguma termiņu līdz Valsts vides dienesta izsniegtā derīgo
izrakteņu limitā norādītajam termiņam – 2043. gada 4. decembrim.
3. Apstiprināt bieži sastopamo derīgo izrakteņu atļauju Nr. 1/2019 (pielikumā) un tās
pielikumus: 1. pielikums - „Zemes dzīļu izmantošanas nosacījumi”, 2. pielikums „Smilts-grants un smilts atradnes „Čiksti” derīgo izrakteņu ieguves licences laukuma
izvietojuma plāns” un 3. pielikums - „Derīgo izrakteņu ieguves limits”.
4. Apstiprināt atradnes rekultivācijas veidu – ūdenstilpes izveidošana.
5. Atļauju izsniegt pēc maksājuma uzdevuma saņemšanas no Iesniedzēja par valsts
nodevas 142,29 euro iemaksas pašvaldības budžetā.
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Domes priekšsēdētājs
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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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2019. gada 27. februārī

sēdes protokols Nr.2, 4.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 22
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Par Ceļu un ielu fonda vidējā (triju gadu) termiņa plāna
2019. – 2021. gadam apstiprināšanu

sn

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2008. gada 11. marta noteikumu Nr.173 „Valsts
pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība”
24. punktu, Alūksnes novada pašvaldības 2015. gada 29. janvāra noteikumiem Nr. 1/2015
„Alūksnes novada pašvaldības Ceļu un ielu fonda pārvaldīšanas kārtība” (apstiprināti ar
Alūksnes novada domes 29.01.2015. lēmumu Nr.12 (protokols Nr. 2, 9. punkts)),
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1. Apstiprināt Alūksnes novada pašvaldības Ceļu un ielu vidējā (triju gadu) termiņa plānu
2019. – 2021.gadam.
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2. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos, atzīt par spēku zaudējušu Alūksnes novada pašvaldības
Ceļu un ielu vidējā (triju gadu) termiņa plānu 2018. – 2020.gadam, kas apstiprināts ar
Alūksnes novada domes 2018. gada 25.janvāra lēmumu Nr. 4 “Par Ceļu un ielu vidējā
(triju gadu) termiņa plāna 2018. – 2020. gadam apstiprināšanu” (sēdes protokols Nr. 1,
5.p.).

Domes priekšsēdētājs
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sēdes protokols Nr.2, 5.p.
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Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2018. gada 31. maija noteikumos Nr. 2/2018
„Noteikumi par īrnieku veikto ieguldījumu kompensēšanu Alūksnes novada pašvaldības
dzīvojamajās telpās”
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Izdarīt Alūksnes novada domes 2018. gada 31. maija noteikumos Nr. 2/2018
“Noteikumi par īrnieku veikto ieguldījumu kompensēšanu Alūksnes novada pašvaldības
dzīvojamajās telpās” (apstiprināti ar Alūksnes novada domes 2018. gada 31. maija lēmumu
Nr. 189 (sēdes protokols Nr. 7, 9.p.)) šādus grozījumus:
1. izteikt noteikumu 2.1. punktu šādā redakcijā:
“2.1. dzīvokļa ārdurvju, iekšdurvju, logu, balkona vai lodžijas durvju nomaiņu;”.
2. izteikt noteikumu 3. punktu šādā redakcijā:
“3. Remontdarbi tiek veikti atbilstoši normatīvajiem aktiem un iebūvējamo
būvizstrādājumu tehniskajām prasībām (pielikumā).”.
3. izteikt noteikumu 14. punktu šādā redakcijā:
“14. Desmit darba dienu laikā no 13.punktā minētā iesnieguma saņemšanas dienas
(iepriekš vienojoties ar īrnieku par apsekošanas laiku) SIA “ALŪKSNES NAMI”
apseko dzīvojamo telpu, konstatē faktu par veiktajiem remontdarbiem, dod savu
vērtējumu par materiālu un būvdarbu izpildes kvalitāti, atbilstību būvnormatīviem
un iebūvējamo būvizstrādājumu tehniskajām prasībām.”.
4. izteikt noteikumu pielikumu šādā redakcijā:
“PIELIKUMS
Iebūvējamo būvizstrādājumu tehniskās prasības
1. Dzīvokļa
1.1. Koka ārdurvis:
ārdurvis
1.1.1. vairoga konstrukcijas koka durvis ar
finierētu vai apstrādātu virsmu;
1.1.2. vērtnei jānodrošina minimālā skaņas
izolācija 35 dB;
1.1.3. vēršanās virziens – uz āru;
1.1.4. vērtnei jābūt ar pārflanci;
1.1.5. durvju kārbai jābūt ar slieksni;
1.1.6. jābūt ar iestrādātām blīvgumijām pa durvju
kontūru;

e.
lv

sn

2. Dzīvokļa
iekšdurvis

1.1.7. jābūt aprīkotām ar rokturiem, slēdzeni un
atslēgu komplektu;
1.1.8. durvju ailai pa kārbas perimetru jābūt
atbilstoši apstrādātai.
1.2. Metāla ārdurvis:
1.2.1. metāla konstrukcijas durvis ar rūpniecisku
pulverkrāsojumu;
1.2.2. vērtnei jānodrošina minimālā skaņas
izolācija 35 dB;
1.2.3. vēršanās virziens – uz āru;
1.2.4. jābūt nerūsējošā tērauda slieksnim;
1.2.5. jābūt ar iestrādātām blīvgumijām pa durvju
kontūru;
1.2.6. jābūt aprīkotām ar rokturiem, slēdzeni un
atslēgu komplektu;
1.2.7. durvju ailai pa kārbas perimetru jābūt
atbilstoši apstrādātai.
2.1. Dzīvokļa iekšdurvju nomaiņā atļauts izmantot
finierētas, laminētas, MDF un masīvkoka durvis.
2.2. Pēc montāžas durvju kārbai ar vērtni, kā arī ailai
jābūt atbilstoši apstrādātai.
2.3. Durvju blokam jābūt aprīkotam ar nepieciešamo
furnitūru.
3.1. Koka logi un lodžiju/balkonu durvis ar stikla
paketi:
3.1.1. loga dalījums identisks oriģinālo logu
dalījumam;
3.1.2. loga bloka ārējā virsma krāsota atbilstoši
fasādes koptēlam;
3.1.3. loga bloka iekšējā virsma lakota vai
krāsota;
3.1.4. izgatavoti no līmēta koka karkasa rāmjiem;
3.1.5. divu stiklu pakete ar selektīvo pārklājumu
un argona gāzi;
3.1.6. siltumvadītspējas koeficients Uw ≤ 1,3
W/m2K;
3.1.7. minimālā skaņas izlolācija 32 dB;
3.1.8. vismaz viens logs telpā verams, atgāžams
ar ziemas vēdināšanu;
3.1.9. aprīkots ar atbilstošas krāsas furnitūru;
3.1.10. pēc loga montāžas pa ailas perimetru jāveic
gan iekšējās, gan ārējās apdares
atjaunošana.
3.2. PVC logi un lodžiju/balkonu durvis ar stikla
paketi:
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3. Dzīvokļa logi un
lodžiju/balkonu
durvis
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3.2.1. loga dalījums identisks oriģinālo logu
dalījumam;
3.2.2. loga bloka krāsa atbilstoši fasādes
koptēlam;
3.2.3. 6 kameru PVC rāmja konstrukcija;
3.2.4. divu stiklu pakete ar selektīvo pārklājumu
un argona gāzi;
3.2.5. siltumvadītspējas koeficients Uw ≤ 1,3
W/m2K;
3.2.6. Minimālā skaņas izolācija 32 dB;
3.2.7. vismaz viens logs telpā verams, atgāžams
ar ziemas vēdināšanu;
3.2.8. aprīkots ar atbilstošas krāsas un materiāla
furnitūru;
3.2.9. pēc loga montāžas pa ailas perimetru jāveic
gan iekšējās, gan ārējās apdares
atjaunošana.
3.3. Ēkām, kam noteikts kultūras pieminekļa statuss,
logu vērtnēm jābūt izgatavotām no koka ar
identisku loga profilējumu, stiklojuma dalījumu un
vērtņu skaitu. Logam jābūt aprīkotam ar
oriģinālam atbilstošu furnitūru un mehānismiem.
3.4. Loga montāžā izmantot blīvēšanas lentas. Telpas
pusē izmantot gaisa un tvaika necaurlaidīgu
blīvējuma lentu. No ārpuses izmantot blīvējošu
lentu, kas nodrošina izolāciju pret vēju un
nokrišņiem, bet vienlaikus nodrošina montāžas
putām nepieciešamo ventilāciju.
3.5. Palodzes:
3.5.1. ārējā palodze var būt izgatavota no metāla
ar polimēru vai cinka pārklājumu;
3.5.2. ārējai palodzei jāatbilst fasādes koptēlam;
3.5.3. iekšējā palodze var būt izgatavota no
plastikāta (PVC), laminētas kokskaidu
plāksnes vai līmētas/masīvas koksnes;
3.5.4. iekšējām palodzēm, kuras izgatavotas no
laminētas kokskaidu plāksnes vai PVC,
jābūt uzstādītiem nosedzošajiem palodžu
galiem.

4. Dzīvokļa
apkures sistēma

4.1. Vietējās apkures ierīces:
4.1.1. uzstādāmās/atjaunojamās krāsns, virtuves
pavarda vai kamīna jaudai jābūt atbilstošai
apkurināmajai platībai;

5.1. Katrā dzīvojamajā telpā, veicot elektroinstalācijas
pārbūvi, jāuzstāda vismaz trīs rozetes un viens
apgaismojuma slēdzis.
5.2.Mitrā režīma telpās jāuzstāda apgaismojuma
slēdzis un rozetes ar minimālo drošības pakāpi
IP44.
5.3. Kontaktligzdu grupām, kurām paredzēts pieslēgt
paaugstinātas
slodzes
iekārtas,
jāuzstāda
automātslēdzis.
5.4. Elektroinstalācijas nomaiņā jāizmanto kabeļi ar
vara dzīslām.
6.1. Vanna:
6.1.1. vannai jābūt izgatavotai no tērauda, akrila
vai fajansa ar rūpniecisku pārklājumu
(baltā krāsā);
6.1.2. tai jābūt aprīkotai ar sieniņu vai dušas
aizkaru;
6.1.3. jābūt aprīkotai ar jaucējkrānu, sifonu un
dušas komplektu.
6.2. Duša:
6.2.1. dušas paliktnim jābūt izgatavotam no
tērauda, akmens masas vai akrila (baltā
krāsā);
6.2.2. dušas kabīnei jābūt aprīkotai ar veramām
vai bīdāmām durvīm;
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5. Dzīvokļa
elektroinstalācija
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4.1.2. grīdai pie apkures krāsns, virtuves pavarda
vai kamīna jābūt pārklātai ar nedegošiem
materiāliem;
4.1.3. dzīvokļos ar krāsnīm, virtuves pavardiem
vai kamīniem obligāti jāuzstāda autonoms
dūmu detektors.
4.2. Centralizētās apkures sistēmas:
4.2.1. apkures
cauruļvadu
nomaiņai
izmantojamas atbilstoša diametra kapara,
daudzslāņu PPR vai cinkota tērauda
caurules ar veidgabaliem;
4.2.2. veicot dzīvokļa radiatoru nomaiņu, tos
atļaut nomainīt pret mūsdienīgiem tērauda
vai čuguna radiatoriem;
4.2.3. katram nomainītajam radiatoram jābūt
aprīkotam ar noslēgarmatūrām;
4.2.4. radiatora
jaudai
jābūt
atbilstošai
apkurināmajai platībai.

6. Dzīvokļa
santehnika
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6.2.3. jābūt aprīkotai ar dušas komplektu un
sifonu.
6.3. Klozetpods:
6.3.1. klozetpoda komplektam jābūt izgatavotam
no fajansa vai porcelāna (baltā krāsā);
6.3.2. skalojamajai kastei jābūt aprīkotai ar divu
režīmu noskalošanas pogu;
6.3.3. klozetpodam jābūt aprīkotam ar baltu vāku.
6.4. Sanitārā mezgla izlietne:
6.4.1. izlietnei jābūt izgatavotai no fajansa vai
porcelāna (baltā krāsā);
6.4.2. tai jābūt aprīkotai ar jaucējkrānu un sifonu.
6.5. Virtuves izlietne:
6.5.1. virtuves izlietnei jābūt izgatavotai no
akmens masas, keramikas vai nerūsējošā
tērauda;
6.5.2. tai jābūt aprīkotai ar jaucējkrānu un sifonu.
6.6. Iekšējā ūdensvada izbūvei vai atjaunošanai
jāizmanto PPR vai tērauda caurules ar
veidgabaliem.
6.7. Iekšējās kanalizācijas izbūvei vai atjaunošanai
jāizmanto PPHT caurules ar veidgabaliem.
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Piezīmes:
1. Norādītos būvizstrādājumus iespējams aizstāt ar analogiem būvizstrādājumiem
uzrādot ražotāja izdotu ekspluatācijas īpašību deklarāciju, attiecīgā
būvizstrādājuma standartā noteikto atbilstības deklarāciju, tehnisko pasi,
instrukciju vai cita veida dokumentus, kas satur informāciju par būvizstrādājuma
ražotāju, identifikācijas zīmi, tehniskiem noteikumiem, kuriem būvizstrādājums
atbilst, garantētām tehniskām un fizikālām īpašībām un paredzēto izmantojumu.
2. Visiem izmantotajiem būvizstrādājumiem jāatbilst spēkā esošo normatīvo aktu
prasībām.”.

Domes priekšsēdētājs
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Alūksnē
2019. gada 27. februārī

sēdes protokols Nr.2, 6.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 24

e.
lv

Par saistošo noteikumu Nr. 2/2019
“Grozījumi Alūksnes novada domes 2011. gada 24. marta saistošajos noteikumos
Nr. 9/2011 “Par tirdzniecību publiskās vietās Alūksnes novadā”” izdošanu

sn

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 3. punktu, Ministru
kabineta 2010. gada 12. maija noteikumu Nr. 440 “Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas
saskaņojumi ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtība” 9. punktu,

uk

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 2/2019 “Grozījumi Alūksnes novada domes
2011. gada 24. marta saistošajos noteikumos Nr. 9/2011 “Par tirdzniecību publiskās vietās
Alūksnes novadā”” un to paskaidrojuma rakstu.

al

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 27. februārī

sēdes protokols Nr.2, 7.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 25

e.
lv

Par saistošo noteikumu Nr. 3/2019 ,,Grozījumi Alūksnes novada domes 2017. gada
23. marta saistošajos noteikumos Nr. 4/2017 ,,Alūksnes novada publisko un pašvaldības
ūdenstilpju, to salu un piekrastes zonas uzturēšanas un sabiedriskās kārtības
noteikumi”” izdošanu

sn

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

uk

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 3/2019 „Grozījumi Alūksnes novada domes
2017. gada 23. marta saistošajos noteikumos Nr. 4/2017 ,,Alūksnes novada publisko un
pašvaldības ūdenstilpju, to salu un piekrastes zonas uzturēšanas un sabiedriskās kārtības
noteikumi”” un to paskaidrojuma rakstu.

al

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 27. februārī

sēdes protokols Nr.2, 8.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 26

e.
lv

Par saistošo noteikumu Nr. 4/2019 ,,Grozījumi Alūksnes novada domes 2014. gada
27. marta saistošajos noteikumos Nr. 7/2014 ,,Par materiālo atbalstu iedzīvotājiem
Alūksnes novadā”” izdošanu
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu,

uk

sn

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 4/2019 „Grozījums Alūksnes domes pašvaldības
2014. gada 27. marta saistošajos noteikumos Nr. 7/2014 ,,Par materiālo atbalstu iedzīvotājiem
Alūksnes novadā”” un to paskaidrojuma rakstu.

al

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 27. februārī

sēdes protokols Nr.2, 9.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 27

e.
lv

Par pilotprojektu “Transports pēc pieprasījuma Alūksnes novadā”

sn

Izskatot Vidzemes plānošanas reģiona 2019. gada 23. janvāra vēstuli Nr.4.2.23/71 par
sadarbību projektā “Mobilitātes un pakalpojumu pieejamības palielināšana demogrāfisko
pārmaiņu skartajos reģionos (MAMBA)”, kas saņemta un reģistrēta Alūksnes novada
pašvaldībā 23.01.2019. ar Nr. ANP/1-35/19/317,
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu,
ņemot vērā Alūksnes novada domes 2018. gada 26. jūlija lēmumu Nr. 267 “Par
piedalīšanos projektā”,

al

uk

Atbalstīt pilotprojekta “Transports pēc pieprasījuma Alūksnes novadā” ieviešanu
Alsviķu, Ilzenes, Jaunlaicenes, Mārkalnes, Veclaicenes un Ziemera pagastu teritorijās, saskaņā
ar shēmu (pielikumā), kas tiks realizēts INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās
sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam projekta “Mobilitātes un pakalpojumu
pieejamības palielināšana demogrāfisko pārmaiņu skartajos reģionos” ietvaros.
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 27. februārī

sēdes protokols Nr.2, 10.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 28

e.
lv

Par projektu ,,Zandartu pavairošana Alūksnes ezerā”

sn

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas ievaddaļu, Ministru
kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumu Nr. 799 “Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas
un zemūdens medību kārtība” 3. punktu, Ministru kabineta 2010. gada 2. marta noteikumiem
Nr. 215 „Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda
finanšu līdzekļiem”, Alūksnes novada domes 2018. gada 22. marta saistošo noteikumu
Nr. 3/2018 „Alūksnes novada pašvaldības aģentūras ALJA nolikums” 9.2., 9.3., 9.4. punktu,

al

uk

1. Piedalīties projektu konkursā Valsts atbalsta zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda
līdzekļiem pasākumā „Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs
un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts
vai pašvaldības īpašumā” ar projekta pieteikumu ,,Zandartu pavairošana Alūksnes
ezerā”.
2. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas 8500,00 EUR (astoņi tūkstoši pieci simti euro),
ko sastāda plānotais Zivju fonda finansējums 7000,00 EUR (septiņi tūkstoši euro)
apmērā un projekta atbalsta gadījumā Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējums līdz
1500,00 EUR (viens tūkstotis pieci simti euro).
3. Projekta atbalsta gadījumā:
3.1. nodrošināt šī lēmuma 2. punktā noteikto Alūksnes novada pašvaldības
līdzfinansējumu no Alūksnes novada pašvaldības 2019. gada budžeta līdzekļiem;
3.2. par projekta realizāciju atbildīgo personu noteikt Alūksnes novada pašvaldības
aģentūras „ALJA” direktoru Māri LIETUVIETI.

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 27. februārī

sēdes protokols Nr.2, 11.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 29

e.
lv

Par projektu ,,Līdaku pavairošana Sudala ezerā”

sn

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas ievaddaļu, Ministru
kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumu Nr. 799 “Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas
un zemūdens medību kārtība” 3. punktu, Ministru kabineta 2010. gada 2. marta noteikumiem
Nr. 215 „Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda
finanšu līdzekļiem”, Alūksnes novada domes 2018. gada 22. marta saistošo noteikumu
Nr.3/201 „Alūksnes novada pašvaldības aģentūras ALJA nolikums” 9.2., 9.3., 9.4.punktu,

al

uk

1. Piedalīties projektu konkursā Valsts atbalsta zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda
līdzekļiem pasākumā „Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs
un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts
vai pašvaldības īpašumā” ar projekta pieteikumu ,,Līdaku pavairošana Sudala ezerā”.
2. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas 4155,00 EUR (četri tūkstoši viens simts
piecdesmit pieci euro), ko sastāda plānotais Zivju fonda finansējums 3155,00 EUR (trīs
tūkstoši viens simts piecdesmit piecu euro) apmērā un projekta atbalsta gadījumā
Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējums līdz 1000,00 EUR (viens tūkstotis euro).
3. Projekta atbalsta gadījumā:
3.1. nodrošināt šī lēmuma 2.punktā noteikto Alūksnes novada pašvaldības
līdzfinansējumu no Alūksnes novada pašvaldības 2019. gada budžeta līdzekļiem;
3.2. par projekta realizāciju atbildīgo personu noteikt Alūksnes novada pašvaldības
aģentūras „ALJA” direktoru Māri LIETUVIETI.

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 27. februārī

sēdes protokols Nr.2, 12.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 30

e.
lv

Par projektu ,,Līdaku pavairošana Indzera ezerā”

sn

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas ievaddaļu, Ministru
kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumu Nr. 799 “Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas
un zemūdens medību kārtība” 3.punktu, Ministru kabineta 2010. gada 2. marta noteikumiem
Nr. 215 „Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda
finanšu līdzekļiem”, Alūksnes novada domes 2018. gada 22. marta saistošo noteikumu
Nr. 3/2018 „Alūksnes novada pašvaldības aģentūras ALJA nolikums” 9.2., 9.3., 9.4.punktu,

al

uk

1. Piedalīties projektu konkursā Valsts atbalsta zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda
līdzekļiem pasākumā „Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs
un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts
vai pašvaldības īpašumā” ar projekta pieteikumu ,,Līdaku pavairošana Indzera ezerā”.
2. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas 3855,00 EUR (trīs tūkstoši astoņi simti
piecdesmit pieci euro), ko sastāda plānotais Zivju fonda finansējums 2855,00 EUR (divi
tūkstoši astoņi simti piecdesmit piecu euro) apmērā un projekta atbalsta gadījumā
Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējums līdz 1000,00 EUR (viens tūkstotis euro).
3. Projekta atbalsta gadījumā:
3.1. nodrošināt šī lēmuma 2. punktā noteikto Alūksnes novada pašvaldības
līdzfinansējumu no Alūksnes novada pašvaldības 2019. gada budžeta līdzekļiem;
3.2. par projekta realizāciju atbildīgo personu noteikt Alūksnes novada pašvaldības
aģentūras „ALJA” direktoru Māri LIETUVIETI.

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 27. februārī

sēdes protokols Nr.2, 13.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 31

e.
lv

Par projektu ,,Līdaku pavairošana Vaidavas ezerā”

sn

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas ievaddaļu, Ministru
kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumu Nr. 799 “Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas
un zemūdens medību kārtība” 3. punktu, Ministru kabineta 2010. gada 2. marta noteikumiem
Nr. 215 „Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda
finanšu līdzekļiem”, Alūksnes novada domes 2018. gada 22. marta saistošo noteikumu
Nr. 3/2018 „Alūksnes novada pašvaldības aģentūras ALJA nolikums” 9.2., 9.3., 9.4.punktu,

al

uk

1. Piedalīties projektu konkursā Valsts atbalsta zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda
līdzekļiem pasākumā „Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs
un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts
vai pašvaldības īpašumā” ar projekta pieteikumu ,,Līdaku pavairošana Vaidavas ezerā”.
2. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas 720,00 EUR (septiņi simti divdesmit euro), ko
sastāda plānotais Zivju fonda finansējums 570,00 EUR (pieci simti septiņdesmit euro)
apmērā un projekta atbalsta gadījumā Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējums līdz
150,00 EUR (viens simts piecdesmit euro).
3. Projekta atbalsta gadījumā:
3.1. nodrošināt šī lēmuma 2. punktā noteikto Alūksnes novada pašvaldības
līdzfinansējumu no Alūksnes novada pašvaldības 2019. gada budžeta līdzekļiem;
3.2. par projekta realizāciju atbildīgo personu noteikt Alūksnes novada pašvaldības
aģentūras „ALJA” direktoru Māri LIETUVIETI.

Domes priekšsēdētājs

A. DUKULIS

LATVIJAS REPUBLIKA

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

Alūksnē
2019. gada 27. februārī

sēdes protokols Nr.2, 14.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 32

e.
lv

Par projektu ,,Alūksnes novada publisko ūdenstilpju zivju resursu aizsardzība”

sn

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas ievaddaļu, Ministru
kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumu Nr. 799 “Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas
un zemūdens medību kārtība” 3. punktu, Ministru kabineta 2010. gada 2. marta noteikumiem
Nr. 215 „Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda
finanšu līdzekļiem”, Alūksnes novada domes 2018. gada 22. marta saistošo noteikumu
Nr. 3/2018 „Alūksnes novada pašvaldības aģentūras ALJA nolikums” 9.2., 9.3., 9.4.punktu,

al

uk

1. Piedalīties projektu konkursā Valsts atbalsta zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda
līdzekļiem pasākumā „Zivju resursu aizsardzības pasākumiem, ko veic valsts iestādes
vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība” ar projekta pieteikumu
,,Alūksnes novada publisko ūdenstilpju zivju resursu aizsardzība”.
2. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas 1500,00 EUR (viens tūkstotis pieci simti euro),
ko sastāda plānotais Zivju fonda finansējums 1000,00 EUR (viena tūkstoša euro)
apmērā un projekta atbalsta gadījumā Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējums līdz
500,00 EUR (pieci simti euro).
3. Projekta atbalsta gadījumā:
3.1. nodrošināt šī lēmuma 2. punktā noteikto Alūksnes novada pašvaldības
līdzfinansējumu no Alūksnes novada pašvaldības 2019. gada budžeta līdzekļiem;
3.2. par projekta realizāciju atbildīgo personu noteikt Alūksnes novada pašvaldības
aģentūras „ALJA” direktoru Māri LIETUVIETI.

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 27. februārī

sēdes protokols Nr.2, 15.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 33

e.
lv

Par grozījumiem Alūksnes novada domes 22.11.2018. lēmumā Nr. 439 “Par Alūksnes
novada attīstības programmas 2011.-2017. Investīciju plāna 2015.-2018. gadam
aktualizēšanu”

sn

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1. punktu, Teritorijas
attīstības plānošanas likuma 22. panta trešo daļu un Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu
Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 24. punktu,

uk

Precizēt Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. Investīciju plānu 2015.2018. gadam, izsakot projekta ideju Nr. 24 jaunā redakcijā saskaņā ar pielikumu.

al

Pielikumā: Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. Investīciju plānu 2015.-2018.
gadam precizētais projektu idejas Nr. 24 ieraksts un idejas apraksts uz 3 (trīs) lapām.
Domes priekšsēdētājs

A. DUKULIS

LATVIJAS REPUBLIKA

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000018622
DĀRZA IELĀ 11, ALŪKSNĒ, ALŪKSNES NOVADĀ, LV – 4301, TĀLRUNIS 64381496, FAKSS 64381150,
E-PASTS: dome@aluksne.lv
A/S „SEB banka”, KODS UNLALV2X, KONTS Nr.LV58UNLA0025004130335

Alūksnē
2019. gada 27. februārī

sēdes protokols Nr.2, 16.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 34

e.
lv

Par grozījumu Alūksnes novada domes 27.02.2014. lēmumā Nr. 67 “Par pašvaldības
atbalstu uzņēmējdarbības investīciju projektam”

sn

Pamatojoties uz Alūksnes novada domes 26.04.2018. lēmuma Nr. 143 “Par Alūksnes
novada attīstības programmas 2011.-2017. Investīciju plāna 2015.-2018. gadam aktualizēšanu”
pielikuma 24. punktu, Alūksnes novada domes 16.10.2018. lēmumu Nr. 370 “Par projektu
“Veselības veicināšanas pakalpojumu centra izveide””,

uk

Svītrot Alūksnes novada domes 27.02.2014. lēmuma Nr. 67 “Par pašvaldības atbalstu
uzņēmējdarbības investīciju projektam” 2.1. punktu.

al

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 27. februārī

sēdes protokols Nr.2, 17.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 35

e.
lv

Par grozījumu Alūksnes novada domes 22.12.2016. lēmumā Nr. 439
“Par projektu “Energoefektivitātes uzlabošana Alūksnes novada administratīvajā ēkā””

sn

Ņemot vērā Centrālās finanšu un līgumu aģentūras 29.11.2016. vēstuli Nr. 39-260/7174, reģistrēta Alūksnes novada pašvaldībā 30.11.2016. ar Nr. ANP/1-35/16/4848,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu, Alūksnes novada
attīstības programmas 2011.-2017. Rīcības plāna 8.3. punktu, aktualizētā Investīciju plāna
2015.-2018. gadam 99.1. punktu un projekta īstenošanas laikā radušos nepieciešamību veikt
izmaiņas paredzētajos būvdarbos,

al

uk

Izdarīt grozījumu Alūksnes novada domes 22.12.2016. lēmumā Nr. 439 “Par projektu
“Energoefektivitātes uzlabošana Alūksnes novada administratīvajā ēkā”” un izteikt 2. punktu
šādā redakcijā:
,, 2. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas 2 545 104,18 EUR (divi miljoni pieci simti
četrdesmit pieci tūkstoši viens simts četri euro 18 centi), ko sastāda:
2.1. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 309 000 EUR (trīs simti deviņi
tūkstoši euro);
2.2. valsts budžeta dotācija 16 358,83 EUR (sešpadsmit tūkstoši trīs simti
piecdesmit astoņi euro 83 centi);
2.3. Alūksnes novada pašvaldības finansējums 2 219 745,35 EUR (divi miljoni divi
simti deviņpadsmit tūkstoši septiņi simti četrdesmit pieci euro 35 centi).”
Domes priekšsēdētājs

A. DUKULIS

Lēmums satur ierobežotas pieejamības
informāciju – personas kodu

LATVIJAS REPUBLIKA

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000018622
DĀRZA IELĀ 11, ALŪKSNĒ, ALŪKSNES NOVADĀ, LV – 4301, TĀLRUNIS 64381496, FAKSS 64381150,
E-PASTS: dome@aluksne.lv
A/S „SEB banka”, KODS UNLALV2X, KONTS Nr.LV58UNLA0025004130335

Alūksnē
2019. gada 27. februārī

sēdes protokols Nr.2, 18.p.

e.
lv

ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 36

Par grozījumu Alūksnes novada domes 2017. gada 28. jūnija lēmumā Nr. 202 ,,Par
Pedagoģiski medicīniskās komisijas izveidošanu”

sn

Pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 9. punktu, Alūksnes
novada domes 25.07.2013. saistošo noteikumu Nr. 18/2013 “Alūksnes novada pašvaldības
nolikums” 14.9. punktu,

uk

Izdarīt grozījumu Alūksnes novada domes 2017. gada 28. jūnija lēmumā Nr. 202 ,,Par
Pedagoģiski medicīniskās komisijas izveidošanu”, izsakot 2.3.2. punktu šādā redakcijā:

al

,,2.3.2. Daiga SLIŅĶE (personas kods [..]) – Alūksnes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes
psiholoģe;”.
Domes priekšsēdētājs

A.DUKULIS

Lēmums satur ierobežotas pieejamības
informāciju – personas kodu

LATVIJAS REPUBLIKA

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000018622
DĀRZA IELĀ 11, ALŪKSNĒ, ALŪKSNES NOVADĀ, LV – 4301, TĀLRUNIS 64381496, FAKSS 64381150,
E-PASTS: dome@aluksne.lv
A/S „SEB banka”, KODS UNLALV2X, KONTS Nr.LV58UNLA0025004130335

Alūksnē
2019. gada 27. februārī

sēdes protokols Nr.2, 19.p.

e.
lv

ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 37

Par Alūksnes novada bāriņtiesas priekšsēdētāju

uk

sn

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 26. punktu,
Bāriņtiesu likuma 9. panta pirmo daļu, Alūksnes novada bāriņtiesas 05.02.2019. vēstuli
Nr. BAR/1-14/19/227, reģistrēta Alūksnes novada pašvaldībā 05.02.2019. ar Nr. ANP/142/19/475, Alūksnes novada bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieces Guntas VANAGAS
05.02.2019. iesniegumu, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 05.02.2019. ar Nr. ANP/142/19/473,
Par Alūksnes novada bāriņtiesas priekšsēdētāju no 2019. gada 1. marta uz pieciem
gadiem ievēlēt Guntu VANAGU, personas kods [..].

al

Domes priekšsēdētājs

A.DUKULIS

Lēmums satur ierobežotas pieejamības
informāciju – personas kodu

LATVIJAS REPUBLIKA

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000018622
DĀRZA IELĀ 11, ALŪKSNĒ, ALŪKSNES NOVADĀ, LV – 4301, TĀLRUNIS 64381496, FAKSS 64381150,
E-PASTS: dome@aluksne.lv
A/S „SEB banka”, KODS UNLALV2X, KONTS Nr.LV58UNLA0025004130335

Alūksnē
2019. gada 27. februārī

sēdes protokols Nr.2, 20.p.

e.
lv

ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 38

Par Alūksnes novada bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieku

sn

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 26. punktu,
Bāriņtiesu likuma 9. panta pirmo daļu, Alūksnes novada bāriņtiesas 05.02.2019. vēstuli
Nr. BAR/1-14/19/227, reģistrēta Alūksnes novada pašvaldībā 05.02.2019. ar Nr. ANP/142/19/475, Alūksnes novada bāriņtiesas locekles Kristīnes PUĶĪTES 05.02.2019. iesniegumu,
reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 05.02.2019. ar Nr. ANP/1-42/19/474,

uk

Par Alūksnes novada bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieku no 2019. gada 1. marta uz
pieciem gadiem ievēlēt Kristīni PUĶĪTI, personas kods [..].

al

Domes priekšsēdētājs

A.DUKULIS

Lēmums satur ierobežotas pieejamības
informāciju – personas kodu

LATVIJAS REPUBLIKA

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000018622
DĀRZA IELĀ 11, ALŪKSNĒ, ALŪKSNES NOVADĀ, LV – 4301, TĀLRUNIS 64381496, FAKSS 64381150,
E-PASTS: dome@aluksne.lv
A/S „SEB banka”, KODS UNLALV2X, KONTS Nr.LV58UNLA0025004130335

Alūksnē
2019. gada 27. februārī

sēdes protokols Nr.2, 21.p.

e.
lv

ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 39

Par Alūksnes novada bāriņtiesas locekļiem

uk

sn

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 26. punktu,
Bāriņtiesu likuma 9. panta pirmo un trešo daļu, Alūksnes novada bāriņtiesas 05.02.2019. vēstuli
Nr. BAR/1-14/19/231, reģistrēta Alūksnes novada pašvaldībā 05.02.2019. ar Nr. ANP/142/19/484, Alūksnes novada bāriņtiesas locekles Elitas JANSONES 05.02.2019. iesniegumu,
reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 05.02.2019. ar Nr. ANP/1-42/19/486, Alūksnes novada
bāriņtiesas locekles Ilzes PŅOVAS 05.02.2019. iesniegumu, reģistrēts Alūksnes novada
pašvaldībā 05.02.2019. ar Nr. ANP/1-42/19/485,
Par Alūksnes novada bāriņtiesas locekļiem no 2019. gada 1. oktobra uz pieciem gadiem
ievēlēt:

al

1. Elitu JANSONI, personas kods [..];
2. Ilzi PŅOVU, personas kods [..].

Domes priekšsēdētājs

A.DUKULIS

Lēmuma projektā norādītais personas kods
ir informācija, kura nav publiskojama

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 27. februārī

sēdes protokols Nr.2, 22.p.

e.
lv

ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 40

Par Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes vadītāja amatu

sn

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 9. punktu,
1. Iecelt par Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes vadītāju, pārceļot no Alūksnes
novada pašvaldības administrācijas jurista amata, Arturu UPĪTI, personas kods, [..].

uk

2. Lēmums stājas spēkā 2019. gada 1. martā.

al

Domes priekšsēdētājs

A.DUKULIS

Satur ierobežotas pieejamības informāciju

LATVIJAS REPUBLIKA

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000018622
DĀRZA IELĀ 11, ALŪKSNĒ, ALŪKSNES NOVADĀ, LV – 4301, TĀLRUNIS 64381496, FAKSS 64381150,
E-PASTS: dome@aluksne.lv
A/S „SEB banka”, KODS UNLALV2X, KONTS Nr.LV58UNLA0025004130335

Alūksnē
2019. gada 27. februārī

sēdes protokols Nr.2, 23.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES

e.
lv

LĒMUMS Nr. 41

Par atļauju Arturam UPĪTIM savienot amatus

al

uk

sn

1. Izskatījusi Artura UPĪŠA 19.02.2019. iesniegumu (saņemts Alūksnes novada pašvaldībā
19.02.2019. un reģistrēts ar Nr. ANP/1-42/19/710), kurā viņš lūdz atļauju savienot valsts
amatpersonas – Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes vadītāja amatu ar valsts
amatpersonas amatu Alūksnes novada pašvaldības Administratīvajā komisijā un biedrības
“Mednieku klubs “ALSVIĶI”” valdes priekšsēdētāja amatu, Alūksnes novada dome
konstatē:
1.1.Ar Alūksnes novada domes 27.02.2019. lēmumu Nr. 40 “Par Alūksnes novada
Sociālo lietu pārvaldes vadītāja amatu” (sēdes protokols Nr. 2, 22. punkts)
A.UPĪTS ir iecelts par Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes vadītāju. Alūksnes
novada Sociālo lietu vadītāja amata pienākumos ietilpst iestādes noteikto darbu un
kontrolē noteikto uzdevumu plānošana un organizēšana sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības jomā. Atbilstoši Likuma 4.panta pirmās daļas 16.punktam
Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes vadītājs ir valsts amatpersona.
1.2.Ar Alūksnes novada domes 28.06.2017. lēmumu Nr.199 „Par Administratīvās
komisijas sastāva apstiprināšanu” (sēdes protokols Nr.10, 38.punkts) A.UPĪTS
ievēlēts par Administratīvās komisijas locekli. Administratīvās komisijas galvenais
pienākums ir realizēt pašvaldībai noteiktā uzdevuma – administratīvo pārkāpuma
lietu izskatīšanu un izpildi. Atbilstoši likuma „Par interešu konflikta novēršanu
valsts amatpersonu darbībā”, turpmāk tekstā – Likums, 4.panta otrās daļas
2.punktam Administratīvās komisijas loceklis ir valsts amatpersona.
1.3.Atbilstoši A.UPĪŠA iesniegumā norādītajam, viņš ir biedrības “Mednieku klubs
“ALSVIĶI”, reģistrācijas Nr. 40008114669, valdes priekšsēdētājs. Secināms, ka
Likuma 4.panta izpratnē, minētajā amatā A.UPĪTS nav uzskatāms par valsts
amatpersonu.
2. Likuma 6.pants nosaka, ka valsts amatpersonai ir atļauts savienot valsts amatpersonas
amatu ar citu amatu, uzņēmuma līguma vai pilnvarojuma izpildi, ja šajā likumā vai citā

6.

e.
lv

sn

5.

uk

4.

al

3.

normatīvajā aktā nav paredzēti valsts amatpersonas amata savienošanas ierobežojumi.
Turklāt, ja Likumā nav noteikti stingrāki ierobežojumi, valsts amatpersonai ir atļauts
savienot savu valsts amatpersonas amatu ne vairāk kā ar diviem citiem algotiem vai citādi
atlīdzināmiem amatiem citās valsts vai pašvaldību institūcijās. Amatu savienošana
pieļaujama, ja tā nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām
ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
Speciālie amata savienošanas ierobežojumi Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes
vadītājam kā valsts amatpersonai ir noteikti Likuma 7.panta ceturtajā daļā, kur norādīts, ka
minētā amatpersona var savienot valsts amatpersonas amatu tikai ar:
1) amatu arodbiedrībā, biedrībā vai nodibinājumā, politiskajā partijā, politisko partiju
apvienībā vai reliģiskajā organizācijā, ja šā panta septītajā daļā nav noteikts citādi;
2) šādiem amatiem, ja tas nerada interešu konfliktu un ir saņemta tās valsts
amatpersonas vai koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu
iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā:
a) amatu kapitālsabiedrībā, kurā publiska persona vai publiskas personas
kapitālsabiedrība ir dalībnieks, ja tas saistīts ar publiskas personas interešu
pārstāvēšanu šajā kapitālsabiedrībā,
b) citu amatu publiskas personas institūcijā,
c) eksperta (konsultanta) darbu, kura izpildes vieta ir citas valsts administrācija,
starptautiskā organizācija vai tās pārstāvniecība (misija).
Saskaņā ar Likumu, interešu konflikts ir situācija, kurā amatpersonai, pildot valsts
amatpersonas amata pienākumus, jāpieņem lēmums vai jāpiedalās lēmuma pieņemšanā, vai
jāveic citas ar valsts amatpersonas amatu saistītās darbības, kas ietekmē vai var ietekmēt
šīs valsts amatpersonas, tās radinieku vai darījumu partneru personiskās vai mantiskās
intereses.
Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas ievaddaļai, dome var izskatīt
jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var iecelt amatā
pašvaldības iestāžu vadītājus (21.panta pirmās daļas 9.punkts). Līdz ar to secināms, ka
Alūksnes novada pašvaldības dome ir institūcija, kas saskaņā ar Likuma 7.panta ceturtās
daļas 2.punktu ir kompetenta sniegt atļauju A.UPĪTIM savienot valsts amatpersonas amatu.
Ņemot vērā šī lēmuma sagatavošanas laikā konstatētos faktiskos apstākļus un izvērtējot
Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes vadītāja amata un Alūksnes novada pašvaldības
Administratīvās komisijas locekļa amata pienākumus, kā arī saņemot A.UPĪŠA
apliecinājumu par to, ka, veicot valsts amatpersonas amata pienākumus, viņš nepiedalīsies
lēmumu pieņemšanā, kā arī neveiks citas ar valsts amatpersonas amatu saistītas darbības,
kas ietekmētu vai varētu ietekmēt viņa, radinieku vai darījuma partneru personiskās un
mantiskās intereses un ka amatu savienošana nav pretrunā ar ētikas normām un nekaitēs viņa
tiešo Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes vadītāja amata pienākumu pildīšanai,
ievērojot likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 2.pantā
noteikto mērķi un pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbībā” 7.panta ceturtās daļas 1) punktu un 2) punkta b) apakšpunktu,
8.1 panta piektās daļas 1. un 2.punktu un septīto daļu, Administratīvā procesa likuma
67.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,

atļaut Arturam UPĪTIM (personas kods [..]) savienot Alūksnes novada Sociālo lietu
pārvaldes vadītāja amatu ar Alūksnes novada pašvaldības Administratīvās komisijas locekļa
amatu un biedrības “Mednieku klubs “ALSVIĶI”” valdes priekšsēdētāja amatu.

Amatpersona nevar paļauties uz to, ka šī atļauja vienmēr būs spēkā. Atbilstoši Likuma
8.1panta sestajai daļai un Administratīvā procesa likuma 68.panta pirmajai daļai, šis lēmums
izdots ar atcelšanas atrunu. Amatpersonai savas kompetences ietvaros ir pienākums rakstiski
informēt Alūksnes novada pašvaldību, ja mainījušies tiesiskie vai faktiskie apstākļi, kas ir
pamatā šī lēmuma izdošanai un varētu nepieļaut turpmāku amatu savienošanu.
Atbilstoši Likuma vispārīgajam regulējumam, amatpersona pati ir atbildīga par interešu
konflikta nepieļaušanu un valsts amatpersonas ētikas normu ievērošanu, tāpēc, neraugoties uz
kompetentās institūcijas doto atļauju savienot amatus, amatpersonai ir pienākums jebkurā brīdī
izvērtēt interešu konflikta iespējamību un rīcības atbilstību amatpersonas ētikas normām, ja,
savienojot Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes vadītāja amata pildīšanu ar Alūksnes
novada pašvaldības Administratīvās komisijas locekļa un biedrības “Mednieku klubs
ALSVIĶI”” valdes priekšsēdētāja darbu, pastāv iespēja, ka amatpersona var nonākt interešu
konflikta situācijā.

e.
lv

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu, šo administratīvo aktu var
pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV-4201)
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

al

uk

sn

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 27. februārī

sēdes protokols Nr.2, 24.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 42

e.
lv

Par Jaunannas pagasta pārvaldes īslaicīgās nomas maksas pakalpojumiem
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punkta b)
apakšpunktu, 2018. gada 20. februāra Ministru kabineta noteikumu Nr.97 “Publiskas personas
mantas iznomāšanas noteikumi” trešo daļu,

sn

1. Noteikt maksu par īslaicīgu telpu nomu Alūksnes novada pašvaldības Jaunannas
pagasta pārvaldes telpās “Liepzari”, valsts akciju sabiedrībai “Latvijas pasts” –
0,17 EUR par 8,27 m2 stundā (bez pievienotā vērtības nodokļa).

uk

2. Lēmuma izpildi nodrošina Jaunannas pagasta pārvalde.
3. Lēmums stājas spēkā 2019. gada 1. martā.

al

Domes priekšsēdētājs
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Alūksnē
2019. gada 27. februārī

sēdes protokols Nr.2, 25.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 43

e.
lv

Par izglītības iestāžu izdevumu noteikšanu pašvaldību savstarpējos norēķinos

sn

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punkta „g”
apakšpunktu, Ministru kabineta 28.06.2016. noteikumu Nr. 418 „Kārtība, kādā veicami
pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” 2., 8. un
9. punktu,
ņemot vērā Izglītības pārvaldes 10.01.2019. iesniegumu Nr. IZP/01-19/19/2 “Par
skolēnu skaitu uz 01.01.2019.”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 11.01.2019. ar
Nr. ANP/1-42/19/115,

al

uk

1. Apstiprināt viena skolēna izmaksas mēnesī par Alūksnes novada pašvaldības pamata un
vispārizglītojošo izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem no 2019. gada 1. janvāra:
1.1. Alūksnes pilsētas sākumskolā 40,32 EUR;
1.2. Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā 83,42 EUR;
1.3. Alūksnes novada vidusskolā 51,84 EUR;
1.4. Strautiņu pamatskolā 121,34 EUR;
1.5. Bejas pamatskolā 89,17 EUR;
1.6. Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskolā 67,28 EUR;
1.7. Liepnas vidusskolā 138,27 EUR;
1.8. Malienas pamatskolā 84,90 EUR;
1.9. Pededzes pamatskolā 78, 80 EUR;
1.10. Ziemeru pamatskolā 82,87 EUR;
1.11. Ziemeru pamatskolas Jaunlaicenes filiālē 100,21 EUR;
saskaņā ar 1.pielikumu.
2. Apstiprināt viena audzēkņa izmaksas mēnesī par Alūksnes novada pašvaldības
pirmsskolas izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem no 2019. gada 1. janvāra:
2.1. Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādē „Sprīdītis” 158,13 EUR;
2.2. Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādē „Pienenīte” 179,30 EUR;
2.3. Alsviķu pirmsskolas izglītības iestādē „Saulīte” 192,88 EUR;
2.4. Jaunalūksnes pirmsskolas izglītības iestādē „Pūcīte” 244,02 EUR;
2.5. Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādē „Cālis” 108,81 EUR;
2.6. Malienas pirmsskolas izglītības iestādē „Mazputniņš” 163,30 EUR;
saskaņā ar 2.pielikumu.

3. Apstiprināt viena iemītnieka izmaksas par Alūksnes novada pašvaldības izglītības
iestāžu internātu sniegtajiem pakalpojumiem (gultas vietu) no 2019. gada 1. janvāra:
3.1. Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas internātā 181,73 EUR mēnesī;
3.2. Liepnas vidusskolas internātā 301,69 EUR mēnesī;
saskaņā ar 3.pielikumu.
4. Atbrīvot no Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestāžu internātu izmantošanas
izdevumu samaksas izglītojamos, kas mācās Alūksnes novada vispārizglītojošās izglītības
iestādēs.
Domes priekšsēdētājs

al

uk

sn

e.
lv
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LĒMUMS Nr. 44

e.
lv

Par automašīnu iegādi

Izskatot Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes 08.02.2019. iesniegumu Nr. SLP/17/19/138, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 08.02.2019. ar Nr. ANP/1-42/19/540,

sn

ņemot vēra Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. aktualizētā Rīcības
plāna 2015.-2017. gadam, kas apstiprināts ar Alūksnes novada domes 29.01.2015. lēmumu
Nr.16 (sēdes protokols Nr. 2, 13. punkts) 3.punktu, Alūksnes novada domes Sociālās, izglītības
un kultūras komitejas 13.02.2019. lēmumu (sēdes protokols Nr.1, 7.punkts) un Finanšu
komitejas 21.02.2019. lēmumu (sēdes protokols Nr. 3, 9. punkts),

uk

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu, 15. panta
pirmās daļas 6. punktu, 21.p anta pirmās daļas 23.punktu,

al

1. Atbalstīt divu jaunu vieglo automašīnu iegādi Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldei.
2. Uzdot Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldei normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā
veikt iepirkumu.
3. Pēc iepirkuma rezultāta izziņošanas, Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldei informēt
Alūksnes novada domi par finansējuma apmēru.
4. Lēmuma 1. punkta izpildi finansēt no Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes
2018. gada apstiprināta budžeta līdzekļu ietaupījuma.

Domes priekšsēdētājs
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ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 45

e.
lv

Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem

1.

2.
3.
4.

al

uk

sn

Izskatot Pededzes pamatskolas 15.02.2019. iesniegumu, kas reģistrēts Alūksnes novada
pašvaldībā 15.02.2019. ar Nr. ANP/1-42/19/642, un Būvniecības valsts kontroles biroja
23.08.2018. lēmumu Nr.3-1.4/2018/64, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 24.08.2018.
ar Nr. ANP/1-35/18/3277,
ņemot vērā Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. aktualizētā Rīcības
plāna, kas apstiprināts ar Alūksnes novada domes 29.01.2015. lēmumu Nr. 16 (sēdes protokols
Nr. 2, 13. punkts) 2.2. punktu, 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, Alūksnes novada
domes 20.12.2018. lēmumu Nr. 468 “Par būvprojekta izstrādi Pededzes pamatskolai” (sēdes
protokols Nr.18, 25. punkts),
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, 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,
Izdalīt no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem finansējumu 12 076,00 EUR
(divpadsmit tūkstoši septiņdesmit sešu euro) apmērā Pededzes pamatskolai būvprojekta
minimālā sastāvā un būvprojekta “Jaunu ailu izveide skolas ēkas nesošajās sienās,
nenesošo starpsienu pārbūve un daļēja 2. stāva pārsegumu pastiprināšana “Rūķi”, Pededze,
Pededzes pagasts, Alūksnes novads” izstrādei.
Minētos izdevumus attiecināt uz 092310 valdības funkciju kodu – Pededzes pamatskola.
Alūksnes novada pašvaldības Finanšu nodaļai nodrošināt augstākminēto līdzekļu
iekļaušanu Alūksnes novada pašvaldības budžetā 2019. gadam.
Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu.

Domes priekšsēdētājs
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Alūksnē
2019. gada 27. februārī

sēdes protokols Nr.2, 29.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 47

Par grozījumiem Alūksnes novada domes 31.01.2019. lēmumā Nr.15 „Par amata vietām
un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”
Izskatot Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes 08.02.2019. iesniegumu Nr. SLP/17/19/137 “Par izmaiņām Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes amatu sarakstā”, kas
reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 08.02.2019. ar Nr. ANP/1-42/19/537, Alūksnes novada
pašvaldības Grāmatvedības 12.02.2019. iesniegums “Par izmaiņām amatu sarakstā”, kas
reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 12.02.2019. ar Nr. ANP/1-47/19/600, Jaunlaicenes
pagasta pārvaldes 14.02.2019. iesniegumu Nr. JLPP/1-6/19/9 “Par izmaiņām Alūksnes novada
pašvaldības darbinieku amatu sarakstā”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 14.02.2019.
ar Nr. ANP/1-36/19/630, Veclaicenes pagasta pārvaldes 14.02.2019. iesniegumu Nr. VPP/15/19/7 “Par izmaiņām Alūksnes novada pašvaldības darbinieku amatu sarakstā”, kas reģistrēts
Alūksnes novada pašvaldībā 14.02.2019. ar Nr. ANP/1-42/19/631, Būvvaldes 19.02.2019.
iesniegumu, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 20.02.2019. ar Nr. ANP/1-42/19/726,
ņemot vērā Alūksnes novada pašvaldības Sociālās, izglītības un kultūras komitejas
13.02.2019. lēmumu (sēdes protokols Nr. 1, 6. punkts), Finanšu komitejas 21.02.2019. lēmumu
(sēdes protokols Nr. 3, 8. punkts),
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 13. punktu, Alūksnes
novada domes 28.11.2013. noteikumu Nr.3/2013 „Par atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”
5.4., 5.9. un 5.10. punktu,
1. Novērst drukas kļūdu Alūksnes novada domes 31.01.2019. lēmumā Nr.15 „ Par amata
vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā” 50. pielikumā „Alūksnes Tūrisma
informācijas centrs” 1. pozīcijas amatam – vadītājs amatalgas un mēnešalgas likmi “[..]”
aizstāt ar amatalgas un mēnešalgas likmi “[..]”, 2.pozīcijas amatam – vadītāja vietnieks
amatalgas un mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar amatalgas un mēnešalgas likmi “[..]” un
6. pozīcijas amatam – izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem speciālists amatalgas
un mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar amatalgas un mēnešalgas likmi “[..]”.
2. Ar 2019. gada 1. martu izdarīt grozījumus Alūksnes novada domes 31.01.2019. lēmumā
Nr.15 „Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”:
2.1. Sociālo lietu pārvaldei (49.pielikums) un Alūksnes novada pašvaldības
Administrācijai (1.pielikums):

14./II

4311 03

8

3

[..]

1

Mēnešalga, EUR

Grāmatvedis –
uzskaitvedis
(Sociālo lietu
pārvalde)

Profesiju
klasifikatora
kods

Darba slodze

27.1

Amata saime,
(apakšsaime),
līmenis

Amatalga, EUR

Amata
nosaukums

Kategorija

Nr.
p.k.

Amatalgas grupa

2.1.1. pārcelt no struktūrvienības “Sociālo lietu pārvalde” uz Alūksnes novada
pašvaldības Administrāciju 20.pozīcijas amata vienību – grāmatvedis uzskaitvedis, izsakot Alūksnes novada pašvaldības Administrācijas
(1.pielikums) 27.1 pozīciju šādā redakcijā:

[..]

Mēnešalga, EUR

Profesiju
klasifikato
ra kods

Darba slodze

Amata saime,
(apakšsaime),
līmenis

Amatalga, EUR

Amata
nosaukums

Kategorija

Nr.
p.k.

Amatalgas grupa

2.1.2. Sociālo lietu pārvaldes (49.pielikums) amatu sarakstu izteikt jaunā
struktūrā un redakcijā:

1. Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes administrācija

3.

Sociālo lietu
pārvaldes vadītājs
Sociālo lietu
pārvaldes vadītāja
vietnieks
Projektu vadītājs

4.

Jurists

5.

Personāla
speciālists
Lietvedības
sekretārs
Automobiļa
vadītājs
(summētais darba
laiks)
Apkopējs

1.
2.

6.
7.

8.

Kopā

1./IVB

1344 03

14

2

[..]

1

[..]

1./IVB

1344 04

14

2

[..]

1

[..]

32./IIC

2422 01

10

3

[..]

1

[..]

21./III B

2611 01

10

3

[..]

1

[..]

30./II

2423 07

8

3

[..]

1

[..]

18./18.3/III

4120 03

8

3

[..]

1

[..]

41./II

8322 01

6

3

[..]

1

[..]

13./I

9112 01

1

3

[..]

1

[..]

x

x

x

x

[..]

8

[..]

2. Sociālās palīdzības nodaļa
9.

10.

Sociālās
palīdzības nodaļas
vadītājs
Sociālais
darbinieks

39./IV

1344 07

10

3

[..]

1

[..]

39./III A

2635 01

8

3

[..]

2

[..]

11.

Sociālais
darbinieks

39./III A

2635 01

8

3

[..]

7,7

[..]

12.

Sociālais
darbinieks

39./III A

2635 01

8

3

[..]

1

[..]

13.

Sociālais
darbinieks
darbam ar ģimeni
un bērniem
Sociālais
darbinieks
darbam ar
funkcionāliem
traucējumiem
Kopā

39./III A

2635 03

8

3

[..]

3

[..]

39./III A

2635 08

8

3

[..]

2

[..]

x

x

x

x

[..]

16,7

[..]

14.

3. Sociālo pakalpojumu nodaļa
15.

16.

Sociālo
pakalpojumu
nodaļas vadītājs
Psihologs
Kopā

39./IV

1344 07

10

3

[..]

1

[..]

39./III A

2634 01

8

3

[..]

1

[..]

x

x

x

x

[..]

2

[..]

[..]

3.1. Sociālās aprūpes centrs "Alūksne"
17.

Vadītājs

39./IV

1344 07

10

3

[..]

1

18.

Ēku un
apsaimniekojamās
teritorijas pārzinis
Medicīnas māsa

3./ IIA

5153 02

6

3

[..]

1

[..]

5./5.2/III

2221 39

7

2

[..]

2

[..]

39./ IIIA

2635 04

8

3

[..]

1

[..]

39./ IIB

3412 01

5

3

[..]

1

[..]

39./ I

5322 02

3

3

[..]

15

[..]

19.
20.
21.
22.

Sociālais
darbinieks
Sociālais
aprūpētājs
Aprūpētājs
(summētais darba
laiks)

23.

24.

25.
26.

Pavārs
(summētais darba
laiks)
Virtuves
strādnieks
(summētais darba
laiks)
Apkopējs

13./ III

5120 02

4

3

[..]

2

[..]

13./ IIA

9412 02

2

3

[..]

2

[..]

13./I

9112 01

1

3

[..]

1

[..]

2./ I

4321 03

5

3

[..]

1

[..]

27.

Noliktavas
pārzinis
Veļas pārzinis

3./IIA

9121

2

3

[..]

2

[..]

28.

Dežurants

4./IA

9629 05

4

1

[..]

1

[..]

29.

Sētnieks

13./I

9613 01

1

3

[..]

1

[..]

30.

Kultūras
pasākumu
organizators
Kopā

33./III

3435 20

9

2

[..]

0,25

[..]

x

x

x

x

[..]

31,25

[..]

3.2. Sociālās aprūpes centrs “PĪLĀDŽI”
31.

Vadītājs

39./IV

1344 07

10

3

[..]

1

[..]

32.

Ēku un
apsaimniekojamās
teritorijas pārzinis
Medicīnas māsa

3./ IIA

5153 02

6

3

[..]

1

[..]

5./5.2/III

2221 39

7

2

[..]

2

[..]

39./ II B

3412 01

5

3

[..]

1

[..]

39./ I

5322 02

3

3

[..]

15

[..]

13./ III

5120 02

4

3

[..]

2

[..]

13./ IIA

9412 02

2

3

[..]

2

[..]

13./I

9112 01

1

3

[..]

1

[..]

2./ I

4321 03

5

3

[..]

1

[..]

33.
34.
35.

36.

37.

38.
39.

Sociālais
aprūpētājs
Aprūpētājs
(summētais darba
laiks)
Pavārs
(summētais darba
laiks)
Virtuves
strādnieks
(summētais darba
laiks)
Apkopējs
Noliktavas
pārzinis

40.

Veļas pārzinis

3./IIA

9121

2

3

[..]

2

[..]

41.

Dežurants

4./IA

9629 05

4

1

[..]

1

[..]

42

Palīgstrādnieks

13./I

9613 01

1

3

[..]

1

[..]

43.

Kultūras
pasākumu
organizators
Kopā

33./III

3435 20

9

2

[..]

0,25

[..]

x

x

x

x

[..]

30,25

[..]

x

x

x

x

[..]

63,50

[..]

Kopā 3.sadaļa “Sociālo
pakalpojumu nodaļa”

4. Sociālās aprūpes nodaļa
44.

Sociālās aprūpes
nodaļas vadītājs
Kopā

39./IV

1344 07

10

3

[..]

1

[..]

x

x

x

x

[..]

1

[..]

4.1. Birojs “Aprūpe mājas”
45.
46.
47.

Sociālais
aprūpētājs
Aprūpētājs
Automobiļa
vadītājs
(summētais darba
laiks)
Kopā

39./II B

3412 01

5

3

[..]

1

[..]

39./I

5322 02

3

3

[..]

6

[..]

41./II

8322 01

6

3

[..]

3

[..]

x

x

x

x

[..]

10

[..]

4.2. Alūksnes novada Naktspatversme
48.

Dežurants
(summētais darba
laiks)
Kopā

4./IA

5419 11

4

3

[..]

3

[..]

x

x

x

x

[..]

3

[..]

[..]

1

[..]

4.3. Dienas aprūpes centrs “Saules stars”
49.

Sociālais
darbinieks
darbam ar
personām ar
funkcionāliem
traucējumiem

39./III

2635 08

8

3

50.

Sociālais
rehabilitētājs

51.

Aprūpētājs
Kopā

39./IIB

3412 02

5

3

[..]

1

[..]

39./I

5322 02

3

3

[..]

1

[..]

x

x

x

x

[..]

3

[..]

4.4. Sociālā māja
52.

Aprūpētājs
Kopā

Kopā 4.sadaļa "Sociālo
pakalpojumu nodaļa”

39./I

5322 02

3

3

[..]

1

[..]

x

x

x

x

[..]

1

[..]

x

x

x

x

[..]

18,00

[..]

106,2

[..]

Kopā Sociālo lietu pārvalde

9.

Mēnešalga, EUR

Darba slodze

Amata saime,
Profesiju
(apakšsaime), klasifikatora
līmenis
kods

Amatalga, EUR

Amata
nosaukums

Kategorija

Nr.
p.k.

Amatalgas grupa

2.2. Jaunlaicenes pagasta pārvaldei (11. pielikums):
2.2.1. 6.pozīcijas amata vienībai – vadītājs, amatalgas un mēnešalgas likmi “[..]”
aizstāt ar amatalgas un mēnešalgas likmi “[..]”,
2.2.2. izveidot jaunu amata vienību – amatiermākslas kolektīva vadītājs, izsakot
9. pozīciju šādā redakcijā:

Amatiermākslas
33./IB
2652 30
7
1
[..]
0,15
[..]
kolektīva
vadītājs
2.3. Veclaicenes pagasta pārvaldei (18. pielikums) 3. pozīcijas amata vienībai –
saimniecības pārzinis, profesiju klasifikatora kodu “5151 11” aizstāt ar profesiju
klasifikatora kodu “5151 19”, amatalgas un mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar
amatalgas un mēnešalgas likmi “[..]”;
2.4. Būvvaldei (5. pielikums):
2.4.1. 2.pozīcijas amata vienībai – būvinspektors, amatalgas un mēnešalgas likmi
“[..]” aizstāt ar amatalgas un mēnešalgas likmi “[..]”,
2.4.2. 3.pozīcijas amata vienībai – lietvedis, amatalgas un mēnešalgas likmi “[..]”
aizstāt ar amatalgas un mēnešalgas likmi “[..]”.
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LĒMUMS Nr. 48

e.
lv

Par Alūksnes novada pašvaldības lauksaimniecībā izmantojamās zemes nomas
pakalpojumu maksas cenrāža apstiprināšanu

uk

sn

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punkta
a) apakšpunktu, Ministru kabineta 19.06.2018. noteikumu Nr. 350 “Publiskas personas zemes
nomas un apbūves tiesības noteikumi” 40. punktu, ņemot vērā sertificētas nekustamā īpašuma
vērtētājas Valgundas RAZMINOVIČAS izstrādātos atzinumus par lauksaimniecībā
izmantojamās zemes vidējo nosacīto 1 ha tirgus nomas maksu Alūksnes novadā, kas
11.02.2019. saņemti Alūksnes novada pašvaldībā un reģistrēti ar Nr. ANP/1-40/19/561,
ANP/1-40/19/562, ANP/1-40/19/563, ANP/1-40/19/565, ANP/1-40/19/566, ANP/140/19/567, ANP/1-40/19/568, ANP/1-40/19/569, ANP/1-40/19/570, ANP/1-40/19/572,
ANP/1-40/19/573, ANP/1-40/19/574, ANP/1-40/19/575, ANP/1-40/19/576, ANP/140/19/577,

al

Apstiprināt Alūksnes novada pašvaldības lauksaimniecībā izmantojamās zemes nomas
pakalpojumu maksas cenrādi saskaņā ar pielikumu.
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al

uk
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Lēmums izskatīts domes sēdes slēgtajā daļā

