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 31. oktobrī

sēdes protokols Nr.12, 2.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 290

e.
lv

Par nekustamā īpašuma Attīrīšanas ierīces, Ilzenes pagastā, Alūksnes novadā
atsavināšanu

sn

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

Atsavināt, ieguldot ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja SIA “RŪPE”, reģistrācijas
numurs 53203000201, pamatkapitālā Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu
Attīrīšanas ierīces, kadastra numurs 36520050317, “Attīrīšanas ierīcēs”, Ilzenes pagastā,
Alūksnes novadā, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 36520050317, 6967 m2
platībā un uz tās esošas inženierbūves ar kadastra apzīmējumu 36520050317001, inženierbūves
ar kadastra apzīmējumu 36520050317002 un inženierbūves ar kadastra apzīmējumu
36520050317003.
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 31. oktobrī

sēdes protokols Nr.12, 3.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 291

e.
lv

Par nekustamā īpašuma Ūdenstornis Muiža, Ilzenes pagastā, Alūksnes novadā
atsavināšanu

sn

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”,

uk

Atsavināt, ieguldot ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja SIA “RŪPE”, reģistrācijas
numurs 53203000201, pamatkapitālā, Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu
Ūdenstornis Muiža, kadastra numurs 36520030071, “Ūdenstornī Muiža”, Ilzenes pagastā,
Alūksnes novadā, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 36520030071, 1610 m2
platībā un uz tās esošas inženierbūves ar kadastra apzīmējumu 36520030071001.

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 31. oktobrī

sēdes protokols Nr.12, 4.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 292

e.
lv

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””

sn

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 1. punktu un ceturto
daļu, 21. panta pirmās daļas 17., 23. punktu,

al

uk

Izdarīt šādus grozījumus 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”:
1. Aizstāt lēmuma tiesiskajā pamatojumā atsauci uz likuma “Par pašvaldībām” 27. punktu,
ar atsauci uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17., 23. punktu.
2. Papildināt lēmumu ar jaunu 3.3. apakšpunktu šādā redakcijā:
“3.3. atsavināt centralizētās ūdensapgādes sistēmas un centralizētās kanalizācijas sistēmas
sastāvā ietilpstošos nekustamos īpašumus:
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;
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;
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,
ieguldot ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja SIA ”RŪPE”, reģistrācijas numurs
53203000201, pamatkapitālā.”
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 31. oktobrī

sēdes protokols Nr.12, 5.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 293

e.
lv

Par līdzfinansējumu Opekalna evaņģēliski luteriskās draudzes projektam

sn

Izskatot Opekalna evaņģēliski luteriskās draudzes (reģistrācijas Nr. 99500002593)
18.09.2019. iesniegumu, reģistrētu Alūksnes novada pašvaldībā 20.09.2019. ar
Nr. ANP/1- 41/19/3660 par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam, pamatojoties uz
Administratīvā procesa likuma 67. pantu, Alūksnes novada pašvaldības 21.10.2019.
Tautsaimniecības komitejas lēmumu, Alūksnes novada domes 22.11.2012. saistošo noteikumu
Nr. 32/2012 “Par Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski
nozīmīgiem projektiem” 1.4.5. un 3.6.1. apakšpunktu,

al

uk

1. Piešķirt līdzfinansējumu 855,61 EUR (astoņi simti piecdesmit piecu euro 61 centa)
apmērā no Alūksnes novada pašvaldības 2019. gada budžeta līdzekļiem Opekalna
evaņģēliski luteriskās draudzes (reģistrācijas Nr. 99500002593) projekta “Opekalna
ev.lut.draudzes Kapukalna kapsētas digitalizācija un teritorijas uzturēšanai
nepieciešamā aprīkojuma iegāde” īstenošanai, kas atbalstīts Eiropas Lauksaimniecības
fonda lauku attīstībai finansētās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. –
2020. gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas
vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.
2. Slēgt sadarbības līgumu ar Opekalna evaņģēliski luterisko draudzi par projekta
realizāciju.

Domes priekšsēdētājs
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Alūksnē
2019. gada 31. oktobrī

sēdes protokols Nr.12, 6.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 294

e.
lv

Par Annas pagasta pārvaldes struktūrvienības “Annas feldšeru-vecmāšu punkts”
likvidāciju

sn

Ņemot vērā Annas pagasta pārvaldes 25.09.2019. iesniegumu Nr. ASPP/1-5/19/30,
reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 25.09.2019. ar Nr. ANP/1-42/19/3721, to, ka Annas
feldšeru-vecmāšu punktu nav iespējams nodrošināt ar ārsta palīgu (feldšeri),
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 8. punktu,

al

uk

1. Likvidēt Annas pagasta pārvaldes struktūrvienību “Annas feldšeru-vecmāšu punkts”,
Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90009458696.
2. Likvidāciju pabeigt līdz 2019. gada 29. novembrim.
3. Noteikt Annas pagasta pārvaldes vadītāju par atbildīgo personu likvidācijas procesa
nodrošināšanā (normatīvo aktu izstrāde, līgumu izbeigšana, izslēgšana no Ārstniecības
iestāžu reģistra u.tml.).
4. Alūksnes novada pašvaldības administrācijas Grāmatvedības vadītājam nodrošināt
Annas feldšeru-vecmāšu punkta izslēgšanu no Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu
maksātāju reģistra.

Domes priekšsēdētājs
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ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000018622
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Alūksnē
2019. gada 31. oktobrī

sēdes protokols Nr.12, 7.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 295

e.
lv

Par Mālupes pagasta pārvaldes struktūrvienības “Mālupes feldšerpunkts” likvidāciju
Ņemot vērā Mālupes pagasta pārvaldes 24.09.2019. iesniegumu Nr. MLPP/1.5/19/67,
reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 24.09.2019. ar Nr. ANP/1-42/19/3706, to, ka Mālupes
feldšerpunktu nav iespējams nodrošināt ar ārsta palīgu (feldšeri),
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 8. punktu,

al

uk

sn

1. Likvidēt Mālupes pagasta pārvaldes struktūrvienību “Mālupes feldšerpunkts”, Valsts
ieņēmumu dienesta nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90009686831.
2. Likvidāciju pabeigt līdz 2019. gada 29. novembrim.
3. Noteikt Mālupes pagasta pārvaldes vadītāju par atbildīgo personu likvidācijas procesa
nodrošināšanā (normatīvo aktu izstrāde, līgumu izbeigšana, izslēgšana no Ārstniecības
iestāžu reģistra u.tml.).
4. Alūksnes novada pašvaldības administrācijas Grāmatvedības vadītājam nodrošināt
Mālupes feldšerpunkta izslēgšanu no Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu maksātāju
reģistra.
Domes priekšsēdētājs
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Alūksnē
2019. gada 31. oktobrī

sēdes protokols Nr.12, 8.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 296

e.
lv

Par saistošo noteikumu Nr. 15/2019
“Grozījumi Alūksnes novada domes 2017. gada 23. februāra saistošajos noteikumos
Nr. 3/2017 “Par reklāmas izvietošanu Alūksnes novadā”” izdošanu

sn

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 7. punktu, Reklāmas
likuma 7. panta trešo daļu, Priekšvēlēšanu aģitācijas likuma 21. panta trešo daļu un 22.1 panta
otro daļu, Ministru kabineta 2012. gada 30. oktobra noteikumu Nr. 732 “Kārtība, kādā
saņemama atļauja reklāmas izvietošanai publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku
vietu” 28. un 45. punktu,

uk

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 15/2019 “Grozījumi Alūksnes novada domes
2017. gada 23. februāra saistošajos noteikumos Nr. 3/2017 “Par reklāmas izvietošanu Alūksnes
novadā” un to paskaidrojuma rakstu.

al

Domes priekšsēdētājs
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Alūksnē
2019. gada 31. oktobrī

sēdes protokols Nr.12, 9.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 297

e.
lv

Par saistošo noteikumu Nr. 16/2019
“Grozījumi Alūksnes novada domes 2017. gada 28. septembra saistošajos noteikumos
Nr. 19/2017 “Alūksnes novada teritorijas, ēku/būvju un apstādījumu kopšanas un
uzturēšanas saistošie noteikumi”” izdošanu

sn

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 5., 6. un 9. punktu,
Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumu Nr. 529 “Ēku būvnoteikumi”
7.7. apakšpunktu,

uk

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 16/2019 “Grozījumi Alūksnes novada domes
2017. gada 28. septembra saistošajos noteikumos Nr. 19/2017 “Alūksnes novada teritorijas,
ēku/būvju un apstādījumu kopšanas un uzturēšanas saistošie 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 31. oktobrī

sēdes protokols Nr.12, 10.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 298

e.
lv

Par saistošo noteikumu Nr. 17/2019
“Grozījumi Alūksnes novada domes 2015. gada 29. oktobra saistošajos noteikumos
Nr. 21/2015 “Par kārtību, kādā izvietojamas un noformējamas ielu nosaukuma
plāksnes, ēku numura (nosaukuma) zīmes Alūksnes novadā”” izdošanu
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 5. punktu,

uk

sn

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 17/2019 “Grozījumi Alūksnes novada domes
2015. gada 29. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 21/2015 “Par kārtību, kādā izvietojamas un
noformējamas ielu nosaukuma plāksnes, ēku numura (nosaukuma) zīmes Alūksnes novadā””
un to paskaidrojuma rakstu.

al

Domes priekšsēdētājs
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Alūksnē
2019. gada 31. oktobrī

sēdes protokols Nr.12, 11.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 299

e.
lv

Par saistošo noteikumu Nr. 18/2019
“Grozījumi Alūksnes novada domes 2019. gada 28. marta saistošajos noteikumos
Nr. 5/2019 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites
kārtību Alūksnes novadā”” izdošanu

sn

Pamatojoties uz Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6. panta ceturtās daļas 5. punktu,
piekto daļu, Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija noteikumu Nr. 384 “Noteikumi par
decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” 6. punktu,

uk

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 18/2019 “Grozījumi Alūksnes novada domes
2019. gada 28. marta saistošajos noteikumos Nr. 5/2019 “Par decentralizēto kanalizācijas
pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Alūksnes novadā”” un to paskaidrojuma rakstu.

al

Domes priekšsēdētājs
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Alūksnē
2019. gada 31. oktobrī

sēdes protokols Nr.12, 12.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 300

e.
lv

Par saistošo noteikumu Nr. 19/2019
“Grozījumi Alūksnes novada domes 2017. gada 25. maija saistošajos noteikumos
Nr. 9/2017 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas
kārtība Alūksnes novada teritorijā”” izdošanu

sn

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 13. punktu, ceturto daļu,
Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6. panta ceturto daļu,

uk

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 19/2019 “Grozījumi Alūksnes novada domes
2017. gada 25.maija saistošajos noteikumos Nr. 9/2017 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības
pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Alūksnes novada teritorijā”” un to paskaidrojuma
rakstu.

al

Domes priekšsēdētājs
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Alūksnē
2019. gada 31. oktobrī

sēdes protokols Nr.12, 13.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 301

e.
lv

Par saistošo noteikumu Nr. 20/2019
“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
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 2. un 4. punktu,

uk

sn

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 20/2019 “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 31. oktobrī

sēdes protokols Nr.12, 14.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 302

e.
lv

Par saistošo noteikumu Nr. 21/2019
“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 12.05.2010. noteikumu Nr. 440 “Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas
saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtība” 9. punktu,

uk

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 21/2019 “Grozījumi Alūksnes novada domes
2011. gada 24. marta saistošajos noteikumos Nr. 9/2011 “Par tirdzniecību publiskās vietās
Alūksnes novadā”” un to paskaidrojuma rakstu.
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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 31. oktobrī

sēdes protokols Nr.12, 15.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 303

e.
lv

Par saistošo noteikumu Nr. 22/2019
“Grozījumi Alūksnes novada domes 2018. gada 27. septembra saistošajos noteikumos
Nr. 13/2018 “Par Alūksnes novada pašvaldības nodevām”” izdošanu
Pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 12. panta pirmās daļas 1., 2., 4., 5.,
7., 8., 10. punktu,

uk

sn

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 22/2019 “Grozījumi Alūksnes novada domes
2018. gada 27. septembra saistošajos noteikumos Nr. 13/2018 “Par Alūksnes novada
pašvaldības nodevām”” 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 31. oktobrī

sēdes protokols Nr.12, 16.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 304

e.
lv

Par saistošo noteikumu Nr. 23/2019
„Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību
Alūksnes novadā” izdošanu

sn

Pamatojoties uz Ģeotelpiskās informācijas likuma 13. panta sesto daļu un 26. panta trešo
daļu, un Ministru kabineta 2012. gada 24. aprīļa noteikumu Nr. 281 “Augstas detalizācijas
topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi” 69. un 79. punktu,
Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 23/2019 „Par augstas detalizācijas topogrāfiskās
informācijas aprites kārtību Alūksnes novadā” un to paskaidrojuma rakstu.
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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 31. oktobrī

sēdes protokols Nr.12, 17.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 305

e.
lv

Par saistošo noteikumu Nr. 24/2019 “Grozījumi Alūksnes novada domes 2018. gada
26. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 7/2018 “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā Alūksnes novadā”” izdošanu

sn

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu, likuma “Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 5. pantu, 6. panta otro daļu, 7. panta sesto daļu, 14. panta pirmās
daļas 6. punktu, 15. pantu, 17. panta otro daļu, 21.¹ panta otro daļu, 21.² panta otro daļu,
24. panta pirmo daļu, likuma “Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām”
5. panta ceturto daļu, 6. pantu, 8. pantu, 9. panta ceturto daļu, 10. panta otro daļu,

uk

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 24/2019 “Grozījumi Alūksnes novada domes
2018. gada 26. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 7/2018 “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā Alūksnes novadā”” un to paskaidrojuma rakstu.
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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 31. oktobrī

sēdes protokols Nr.12, 18.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 306

e.
lv

Par nobrauktuves izveidošanu

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību “KR 5” 22.08.2019. iesniegumu, kas
saņemts un reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 22.08.2019. ar Nr. ANP/1-40/19/3263, par
nobrauktuvi no nekustamā īpašuma Pils ielā 72 uz Ojāra Vācieša ielu, Alūksnē,

al

uk

Domes priekšsēdētājs

sn

Konceptuāli atbalstīt teritorijas Pils ielā 72, Alūksnē, Alūksnes novadā attīstītāja
priekšlikumu nobrauktuves izveidošanai Alūksnes novada pašvaldībai piederošā, neapbūvētā
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3601 023 3628, Ojāra Vācieša ielā 8A, Alūksnē,
Alūksnes novadā, daļā.
A.DUKULIS

Satur ierobežotas pieejamības informāciju – personu kodus

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 31. oktobrī

sēdes protokols Nr.12, 19.p.

e.
lv

ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 307

Par Medību koordinācijas komisijas izveidošanu

al

uk

sn

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, Ministru
kabineta 2014. gada 26. maija noteikumu Nr. 269 “Noteikumi par medījamo dzīvnieku nodarīto
zaudējumu noteikšanu un medību koordinācijas komisijām” 2. un 3. punktu,
1. Izveidot Alūksnes novada pašvaldības komisiju “Medību koordinācijas komisija”
6 (sešu) locekļu sastāvā.
2. Ievēlēt Medību koordinācijas komisijā (turpmāk – Komisija):
2.1.Komisijas priekšsēdētāju – Alūksnes novada domes deputātu Laimoni SĪPOLU,
personas kods [..];
2.2.Komisijas locekļus:
2.2.1. Valsts meža dienesta Ziemeļaustrumu virsmežniecības Bejas nodaļas vecāko
mežzini Andri MIČULI, personas kods [..];
2.2.2. Lauku atbalsta dienesta Ziemeļaustrumu reģionālās lauksaimniecības
pārvaldes Lauku reģistra daļas vadītāju Ilgoni LOSĀNU, personas kods [..];
2.2.3. Alūksnes novada mednieku formējumu pārstāvi Arturu UPĪTI, personas kods
[..];
2.2.4. Alūksnes novada lauksaimnieku pārstāvi Mārtiņu AUGSTKALNIETI,
personas kods [..];
2.2.5. Alūksnes novada mežu īpašnieku pārstāvi Āri KREICI, personas kods [..].
3. Noteikt Komisijas darbības termiņu – 4 (četri) gadi.
4. Uzdot Komisijai viena mēneša laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas iesniegt
apstiprināšanai Alūksnes novada domei Komisijas nolikumu.
5. Lēmums stājas spēkā 2019. gada 1. novembrī.
6. Atzīt par spēku zaudējušu Alūksnes novada domes 2014.gada 25.septembra lēmumu
Nr. 345 “Par Alūksnes novada Medību koordinācijas komisijas izveidošanu”, sēdes
protokols Nr. 17, 16.p.
Domes priekšsēdētājs

A.DUKULIS

Lēmuma nepublicējamā daļa: personas kods

LATVIJAS REPUBLIKA

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

Alūksnē
sēdes protokols Nr.12, 20.p.

2019. gada 31. oktobrī
ALŪKSNES NOVADA DOMES

e.
lv

LĒMUMS Nr. 308

Par atļauju Ilgonim LOSĀNAM savienot amatus

uk
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Izskatījusi Ilgoņa LOSĀNA 23.10.2019. iesniegumu (saņemts Alūksnes novada
pašvaldībā 23.10.2019. un reģistrēts ar Nr. ANP/1-23/19/1175), kurā viņš lūdz atļauju
savienot valsts amatpersonas – Alūksnes novada pašvaldības Medību koordinācijas
komisijas locekļa amatu ar Lauku atbalsta dienesta Ziemeļaustrumu reģionālās
lauksaimniecības pārvaldes Lauku reģistra daļas vadītāja amatu, Alūksnes novada dome
konstatē:
1.1. Ar Alūksnes novada domes 31.10.2019. lēmumu Nr. 307 “Par Medību
koordinācijas komisijas izveidošanu” (sēdes protokols Nr. 12, 19. punkts)
I.LOSĀNS ievēlēts Alūksnes novada pašvaldības Medību koordinācijas komisijas
locekļa amatā. Medību koordinācijas komisijas izveidošanu un galveno mērķi
nosaka Ministru kabineta 2014. gada 26. maija noteikumu Nr. 269 “Noteikumi par
medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu noteikšanu un medību koordinācijas
komisijām” 2. un 3. punkts – noteikt medījamo dzīvnieku nodarīto postījumu
apjomu, pakāpi, materiālo zaudējumu apmēru, kā arī pasākumus postījumu un to
seku ierobežošanai vai likvidēšanai. Atbilstoši likuma “Par interešu konflikta
novēršanu valsts amatpersonu darbībā”, turpmāk – Likums, 4. panta otrajai daļai
Medību koordinācijas komisijas loceklis ir valsts amatpersona.
1.2.Atbilstoši I.LOSĀNA iesniegumā norādītajam, viņš strādā Lauku atbalsta dienestā,
Ziemeļaustrumu reģionālās lauksaimniecības pārvaldes Lauku reģistra daļas
vadītāja amatā. Vērtējot attiecīgās iestādes galvenos uzdevumus – administrēt valsts
atbalstu un Eiropas Savienības atbalstu laukiem, lauksaimniecībai, mežsaimniecībai
un zivsaimniecībai, pieņemt un izvērtēt iesniegumus atbalsta saņemšanai, pieņemt
lēmumus par finansējuma piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt, lemt par atbalsta
izmaksu vai atteikumu to izmaksāt un veikt izmaksātā atbalsta uzskaiti un
izlietošanas kontroli, secināms, ka Valsts civildienesta likuma 3. panta pirmās daļas
un Likuma 4. panta pirmās daļas 17. punkta izpratnē Lauku atbalsta dienesta
Ziemeļaustrumu reģionālās lauksaimniecības pārvaldes Lauku reģistra daļas
vadītājs ir valsts amatpersona.
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2. Likuma 6. pants noteic, ka valsts amatpersonai ir atļauts savienot valsts amatpersonas
amatu ar citu amatu, uzņēmuma līgumu vai pilnvarojuma izpildi, ja šajā likumā vai citā
normatīvajā aktā nav paredzēti valsts amatpersonas amata savienošanas ierobežojumi.
Turklāt, ja Likumā nav noteikti stingrāki ierobežojumi, valsts amatpersonai ir atļauts
savienot savu valsts amatpersonas amatu ne vairāk kā ar diviem citiem algotiem vai
citādi atlīdzināmiem amatiem citās valsts vai pašvaldību institūcijās. Amatu
savienošana pieļaujama, ja tā nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts
amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo
pienākumu pildīšanai.
3. Speciālie amata savienošanas ierobežojumi Alūksnes novada pašvaldības Medību
koordinācijas komisijas loceklim un Lauku atbalsta dienesta Ziemeļaustrumu reģionālās
lauksaimniecības pārvaldes Lauku reģistra daļas vadītājam kā valsts amatpersonai ir
noteikti Likuma 7. panta sestās daļas 2. punktā, kur norādīts, ka minētā amatpersona var
savienot valsts amatpersonas amatu tikai ar citu amatu, uzņēmuma līguma,
pilnvarojuma izpildi vai saimniecisko darbību individuālā komersanta statusā vai
reģistrējoties Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējam, ja to
savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta attiecīgās valsts vai pašvaldības
iestādes vadītāja vai viņa pilnvarotas personas rakstveida atļauja.
4. Saskaņā ar Likumu, interešu konflikts ir situācija, kurā amatpersonai, pildot valsts
amatpersonas amata pienākumus, jāpieņem lēmums vai jāpiedalās lēmuma
pieņemšanā, vai jāveic citas ar valsts amatpersonas amatu saistītās darbības, kas
ietekmē vai var ietekmēt šīs valsts amatpersonas, tās radinieku vai darījumu partneru
personiskās vai mantiskās intereses.
5. Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 24. punktam, dome var
izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var
ievēlēt locekļus pašvaldības komisijās. Līdz ar to secināms, ka Alūksnes novada
pašvaldības dome ir institūcija, kas saskaņā ar Likuma 7. panta sestās daļas 2. punktu ir
kompetenta sniegt atļauju I.LOSĀNAM savienot valsts amatpersonas amatu Medību
koordinācijas komisijā.
6. Ņemot vērā šī lēmuma sagatavošanas laikā konstatētos faktiskos apstākļus un izvērtējot
Alūksnes novada pašvaldības Alūksnes novada pašvaldības Medību koordinācijas
komisijas locekļa amata pienākumus un kompetences, un Lauku atbalsta dienesta
darbības mērķus un uzdevumus, kā arī saņemot I.LOSĀNA 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, viņa radinieku vai darījuma partneru personiskās un mantiskās
intereses un, ka amatu savienošana nav pretrunā ar ētikas normām un nekaitēs Alūksnes
novada pašvaldības Medību koordinācijas komisijas locekļa 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 sestās daļas 2. punktu, 8.1 panta piektās daļas 1. un
2. punktu un septīto daļu, Administratīvā procesa likuma 67. pantu, likuma “Par
pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu,
atļaut Ilgonim LOSĀNAM (personas kods [..]) savienot Alūksnes novada pašvaldības
Medību koordinācijas komisijas locekļa amatu ar Lauku atbalsta dienesta Ziemeļaustrumu
reģionālās lauksaimniecības pārvaldes Lauku reģistra daļas vadītāja amatu.

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

A.DUKULIS

Lēmuma nepublicējamā daļa: personas kods

LATVIJAS REPUBLIKA

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

Alūksnē
2019. gada 31. oktobrī

sēdes protokols Nr.12, 21.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES

e.
lv

LĒMUMS Nr. 309

Par atļauju Andrim MIČULIM savienot amatus
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1. Izskatījusi Andra MIČUĻA 22.10.2019. iesniegumu (saņemts Alūksnes novada pašvaldībā
23.10.2019. un reģistrēts ar Nr. ANP/1-23/19/1178), kurā viņš lūdz atļauju savienot valsts
amatpersonas – Alūksnes novada pašvaldības Medību koordinācijas komisijas locekļa amatu
ar Valsts meža dienesta vecākā mežziņa amatu, Alūksnes novada dome konstatē:
1.1. Ar Alūksnes novada domes 31.10.2019. lēmumu Nr. 307 “Par Medību koordinācijas
komisijas izveidošanu” (sēdes protokols Nr. 12, 19. punkts) A.MIČULIS ievēlēts
Alūksnes novada pašvaldības Medību koordinācijas komisijas locekļa amatā. Medību
koordinācijas komisijas izveidošanu un galveno mērķi nosaka Ministru kabineta
2014. gada 26. maija noteikumu Nr. 269 “Noteikumi par medījamo dzīvnieku nodarīto
zaudējumu noteikšanu un medību koordinācijas komisijām” 2. un 3. punkts – noteikt
medījamo dzīvnieku nodarīto postījumu apjomu, pakāpi, materiālo zaudējumu apmēru,
kā arī pasākumus postījumu un to seku ierobežošanai vai likvidēšanai. Atbilstoši likuma
“Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”, turpmāk – Likums,
4. panta otrajai daļai Medību koordinācijas komisijas loceklis ir valsts amatpersona.
1.2. Atbilstoši A.MIČUĻA iesniegumā norādītajam, viņš strādā Valsts meža dienestā,
vecākā mežziņa amatā. Vērtējot attiecīgā amata galvenos uzdevumus – izvērtēt koku
ciršanas iesniegumus, kontrolēt meža atjaunošanu, uzraudzīt ugunsdrošības noteikumu
ievērošanu, secināms, ka Valsts civildienesta likuma 3. panta pirmās daļas un Likuma
4. panta pirmās daļas 17. punkta izpratnē Valsts meža dienesta vecākais mežzinis ir
valsts amatpersona.
2. Likuma 6. pants noteic, ka valsts amatpersonai ir atļauts savienot valsts amatpersonas
amatu ar citu amatu, uzņēmuma līgumu vai pilnvarojuma izpildi, ja šajā likumā vai citā
normatīvajā aktā nav paredzēti valsts amatpersonas amata savienošanas ierobežojumi.
Turklāt, ja Likumā nav noteikti stingrāki ierobežojumi, valsts amatpersonai ir atļauts
savienot savu valsts amatpersonas amatu ne vairāk kā ar diviem citiem algotiem vai
citādi atlīdzināmiem amatiem citās valsts vai pašvaldību institūcijās. Amatu
savienošana pieļaujama, ja tā nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts
amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo
pienākumu pildīšanai.
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3. Speciālie amata savienošanas ierobežojumi Alūksnes novada pašvaldības Medību
koordinācijas komisijas loceklim un Valsts meža dienesta vecākajam mežzinim kā
valsts amatpersonai ir noteikti Likuma 7.panta sestās daļas 2.punktā, kur norādīts, ka
minētā amatpersona var savienot valsts amatpersonas amatu tikai ar citu amatu,
uzņēmuma līguma, pilnvarojuma izpildi vai saimniecisko darbību individuālā
komersanta statusā vai reģistrējoties Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās
darbības veicējam, ja to savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta attiecīgās
valsts vai pašvaldības iestādes vadītāja vai viņa pilnvarotas personas rakstveida
atļauja.
4. Saskaņā ar Likumu, interešu konflikts ir situācija, kurā amatpersonai, pildot valsts
amatpersonas amata pienākumus, jāpieņem lēmums vai jāpiedalās lēmuma
pieņemšanā, vai jāveic citas ar valsts amatpersonas amatu saistītās darbības, kas
ietekmē vai var ietekmēt šīs valsts amatpersonas, tās radinieku vai darījumu partneru
personiskās vai mantiskās intereses.
5. Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 24. punktam, dome var
izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var
ievēlēt locekļus pašvaldības komisijās. Līdz ar to secināms, ka Alūksnes novada
pašvaldības dome ir institūcija, kas saskaņā ar Likuma 7. panta sestās daļas 2. punktu ir
kompetenta sniegt atļauju A.MIČULIM savienot valsts amatpersonas amatu Medību
koordinācijas komisijā.
6. Ņemot vērā šī lēmuma sagatavošanas laikā konstatētos faktiskos apstākļus un izvērtējot
Alūksnes novada pašvaldības Alūksnes novada pašvaldības Medību koordinācijas
komisijas locekļa amata pienākumus un kompetences, un Valsts meža dienesta darbības
mērķus un uzdevumus, kā arī saņemot A.MIČUĻA 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, viņa radinieku vai darījuma partneru personiskās un mantiskās intereses
un, ka amatu savienošana nav pretrunā ar ētikas normām un nekaitēs Alūksnes novada
pašvaldības Medību koordinācijas komisijas locekļa 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 sestās daļas 2. punktu, 8.1 panta piektās daļas 1. un 2. punktu un septīto
daļu, Administratīvā procesa likuma 67. pantu, likuma “Par pašvaldībām” 21. panta
pirmās daļas 27 .punktu,
atļaut Andrim MIČULIM (personas kods [..]) savienot Alūksnes novada pašvaldības
Medību koordinācijas komisijas locekļa amatu ar Valsts meža dienesta vecākā mežziņa
amatu.

Amatpersona nevar paļauties uz to, ka šī atļauja vienmēr būs spēkā. Atbilstoši Likuma
81. panta sestajai daļai un Administratīvā procesa likuma 68. panta pirmajai daļai, šis
lēmums izdots ar atcelšanas atrunu. Amatpersonai savas kompetences ietvaros ir
pienākums rakstiski informēt Alūksnes novada pašvaldību, ja mainījušies tiesiskie vai
faktiskie apstākļi, kas ir pamatā šī lēmuma izdošanai un varētu nepieļaut turpmāku amatu
savienošanu.
Atbilstoši Likuma vispārīgajam regulējumam amatpersona pati ir atbildīga par interešu
konflikta nepieļaušanu un valsts amatpersonas ētikas normu ievērošanu, tāpēc, neraugoties
uz kompetentās institūcijas doto atļauju savienot amatus, amatpersonai ir pienākums

jebkurā brīdī izvērtēt interešu konflikta iespējamību un rīcības atbilstību amatpersonas
ētikas normām, ja, savienojot amatus, pastāv iespēja, ka amatpersona var nonākt interešu
konflikta situācijā.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76. panta otro daļu, šo administratīvo aktu var
pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV-4201)
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Domes priekšsēdētājs
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A.DUKULIS

Lēmuma projekts satur ierobežotas pieejamības informāciju

LATVIJAS REPUBLIKA

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

Alūksnē
2019. gada 31. oktobrī

sēdes protokols Nr.12, 22.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES

e.
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LĒMUMS Nr. 310

Par Apstādījumu aizsardzības komisijas sastāvu
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Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 24. un 27. punktu,
Alūksnes novada domes 2013. gada 25. jūlija saistošo noteikumu Nr. 18/2013 “Alūksnes
novada pašvaldības nolikums” 14.6. apakšpunktu, Alūksnes novada pašvaldības Apstādījumu
aizsardzības komisijas nolikuma (apstiprināts ar Alūksnes novada domes 2017. gada 28. jūnija
lēmumu Nr. 192) 4.2. apakšpunktu,

uk

1. Ievēlēt Āri KREICI, personas kods [..], par Apstādījumu aizsardzības komisijas locekli.
2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.
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A.DUKULIS

Lēmuma nepublicējamā daļa: personas kods
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DĀRZA IELĀ 11, ALŪKSNĒ, ALŪKSNES NOVADĀ, LV – 4301, TĀLRUNIS 64381496, FAKSS 64381150,
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A/S „SEB banka”, KODS: UNLALV2X, KONTS Nr.LV58UNLA0025004130335

Alūksnē
2019. gada 31. oktobrī

sēdes protokols Nr.12, 23.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
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LĒMUMS Nr. 311

Par atļauju Ārim KREICIM savienot amatus
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1. Izskatījusi Āra KREIČA 22.10.2019. iesniegumu (saņemts Alūksnes novada pašvaldībā
22.10.2019. un reģistrēts ar Nr. ANP/1-23/19/1173), kurā viņš lūdz atļauju savienot valsts
amatpersonas – Alūksnes novada pašvaldības Medību koordinācijas komisijas locekļa
amatu, Alūksnes novada pašvaldības Apstādījumu aizsardzības komisijas locekļa amatu ar
Mednieku biedrības “Mārkalne” valdes priekšsēdētāja, Mednieku biedrības “Plakstiņš”
valdes locekļa un sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Canis” valdes locekļa amatiem,
Alūksnes novada dome konstatē:
1.1. Ar Alūksnes novada domes 31.10.2019. lēmumu Nr. 307 “Par Medību koordinācijas
komisijas izveidošanu” (sēdes protokols Nr. 12, 19. punkts) Ā.KREICIS ievēlēts
Alūksnes novada pašvaldības Medību koordinācijas komisijas locekļa amatā. Medību
koordinācijas komisijas izveidošanu un galveno mērķi nosaka Ministru kabineta
2014. gada 26. maija noteikumu Nr. 269 “Noteikumi par medījamo dzīvnieku nodarīto
zaudējumu noteikšanu un medību koordinācijas komisijām” 2. un 3. punkts – noteikt
medījamo dzīvnieku nodarīto postījumu apjomu, pakāpi, materiālo zaudējumu apmēru,
kā arī pasākumus postījumu un to seku ierobežošanai vai likvidēšanai. Atbilstoši likuma
“Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”, turpmāk – Likums,
4. panta otrajai daļai Medību koordinācijas komisijas loceklis ir valsts amatpersona.
1.2. Ar Alūksnes novada domes 31.10.2019. lēmumu Nr. 310 “Par Apstādījumu
aizsardzības komisijas sastāvu” (sēdes protokols Nr. 12, 22. punkts) Ā.KREICIS
ievēlēts Alūksnes novada pašvaldības Apstādījumu aizsardzības komisijas locekļa
amatā. Likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. un 3. punktā noteiktās
funkcijas realizēšanai Alūksnes novada dome izveidojusi Apstādījumu aizsardzības
komisiju. Apstādījumu aizsardzības komisijas galvenais pienākums ir izskatīt
iesniegumus par koku un publiskajos apstādījumos augošo krūmu ciršanu un koku
vainagošanu, izvērtēt koku ciršanas atbilstību normatīvajiem aktiem, vietējās
pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem, kā arī koku ainavisko,
dendroloģisko un ekoloģisko nozīmīgumu, koku nozīmi dabas daudzveidības
saglabāšanā un koku atbilstību ēku ekspluatācijas un cilvēku dzīves vietas un drošības
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apstākļiem. Atbilstoši Likuma 4. panta otrajai daļai Apstādījumu aizsardzības komisijas
loceklis ir valsts amatpersona.
1.3. Atbilstoši Ā.KREIČA iesniegumā norādītajam, viņš strādā sabiedrībā ar ierobežotu
atbildību “CANIS”, reģistrācijas Nr. 44103037347, par valdes locekli, un ir Mednieku
biedrības “Mārkalne”, reģistrācijas Nr. 40008014615, valdes priekšsēdētājs un
Mednieku biedrības “Plakstiņš”, reģistrācijas Nr. 40008053171, valdes loceklis.
Vērtējot attiecīgo biedrību mērķi – attīstīt pareizu un likumīgu medību procesu Latvijā,
atjaunot un pilnveidot medību tradīcijas, rūpēties par pareizu dzīvnieku skaitlisko
sastāvu mežos, propogandēt dabas aizsardzību, izskaidrot tās ētisko un sociālo nozīmi
sabiedrībā, un sabiedrības ar ierobežotu atbildību darbības veidus – mežsaimniecība un
mežistrāde, koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, augkopība un lopkopība,
medniecība, secināms, ka Likuma 4. panta izpratnē Ā.KREICIS nav uzskatāms par
amatpersonu.
2. Likuma 6. pants noteic, ka valsts amatpersonai ir atļauts savienot valsts amatpersonas
amatu ar citu amatu, uzņēmuma līgumu vai pilnvarojuma izpildi, ja šajā likumā vai citā
normatīvajā aktā nav paredzēti valsts amatpersonas amata savienošanas ierobežojumi.
Turklāt, ja Likumā nav noteikti stingrāki ierobežojumi, valsts amatpersonai ir atļauts
savienot savu valsts amatpersonas amatu ne vairāk kā ar diviem citiem algotiem vai
citādi atlīdzināmiem amatiem citās valsts vai pašvaldību institūcijās. Amatu
savienošana pieļaujama, ja tā nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts
amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo
pienākumu pildīšanai.
3. Speciālie amata savienošanas ierobežojumi Alūksnes novada pašvaldības Medību
koordinācijas komisijas un Alūksnes novada pašvaldības Apstādījumu aizsardzības
komisijas loceklim kā valsts amatpersonai ir noteikti Likuma 7. panta sestās daļas
2. punktā, kur norādīts, ka minētā amatpersona var savienot valsts amatpersonas amatu
tikai ar citu amatu, uzņēmuma līguma, pilnvarojuma izpildi vai saimniecisko darbību
individuālā komersanta statusā vai reģistrējoties Valsts ieņēmumu dienestā kā
saimnieciskās darbības veicējam, ja to savienošana nerada interešu konfliktu un ir
saņemta attiecīgās valsts vai pašvaldības iestādes vadītāja vai viņa pilnvarotas
personas rakstveida atļauja.
4. Saskaņā ar Likumu, interešu konflikts ir situācija, kurā amatpersonai, pildot valsts
amatpersonas amata pienākumus, jāpieņem lēmums vai jāpiedalās lēmuma
pieņemšanā, vai jāveic citas ar valsts amatpersonas amatu saistītās darbības, kas
ietekmē vai var ietekmēt šīs valsts amatpersonas, tās radinieku vai darījumu partneru
personiskās vai mantiskās intereses.
5. Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 24. punktam, dome var
izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var
ievēlēt locekļus pašvaldības komisijās. Līdz ar to secināms, ka Alūksnes novada
pašvaldības dome ir institūcija, kas saskaņā ar Likuma 7. panta sestās daļas 2. punktu ir
kompetenta sniegt atļauju Ā.KREICIM savienot valsts amatpersonas amatu.
6. Ņemot vērā šī lēmuma sagatavošanas laikā konstatētos faktiskos apstākļus un izvērtējot
Alūksnes novada pašvaldības Apstādījumu aizsardzības komisijas locekļa amata,
Alūksnes novada pašvaldības Medību koordinācijas komisijas locekļa amata
pienākumus un kompetences, un sabiedrības ar ierobežotu atbildību “CANIS”,
Mednieku biedrības “Mārkalne” un Mednieku biedrības “Plakstiņš” darbības mērķus un
veidus, kā arī saņemot Ā.KREIČA 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, viņa
radinieku vai darījuma partneru personiskās un mantiskās intereses un, ka amatu
savienošana nav pretrunā ar ētikas normām un nekaitēs Alūksnes novada pašvaldības
Alūksnes novada pašvaldības Medību koordinācijas komisijas locekļa un Alūksnes
novada pašvaldības Apstādījumu aizsardzības komisijas locekļa 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 sestās daļas 2. punktu, 8.1 panta piektās
daļas 1. un 2. punktu un septīto daļu, Administratīvā procesa likuma 67. pantu, likuma
“Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu,
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atļaut Ārim KREICIM (personas kods [..]) savienot Alūksnes novada pašvaldības Medību
koordinācijas komisijas locekļa amatu, Alūksnes novada pašvaldības Apstādījumu
aizsardzības komisijas locekļa amatu un sabiedrības ar ierobežotu atbildību “CANIS”,
reģistrācijas Nr. 44103037347, valdes locekļa, Mednieku biedrības “Mārkalne”,
reģistrācijas Nr. 40008053171, valdes priekšsēdētāja un Mednieku biedrības “Plakstiņš”,
reģistrācijas Nr. 40008053171, valdes locekļa amatu.
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Amatpersona nevar paļauties uz to, ka šī atļauja vienmēr būs spēkā. Atbilstoši Likuma
81. panta sestajai daļai un Administratīvā procesa likuma 68. panta pirmajai daļai, šis
lēmums izdots ar atcelšanas atrunu. Amatpersonai savas kompetences ietvaros ir
pienākums rakstiski informēt Alūksnes novada pašvaldību, ja mainījušies tiesiskie vai
faktiskie apstākļi, kas ir pamatā šī lēmuma izdošanai un varētu nepieļaut turpmāku amatu
savienošanu.
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Atbilstoši Likuma vispārīgajam regulējumam amatpersona pati ir atbildīga par interešu
konflikta nepieļaušanu un valsts amatpersonas ētikas normu ievērošanu, tāpēc, neraugoties
uz kompetentās institūcijas doto atļauju savienot amatus, amatpersonai ir pienākums
jebkurā brīdī izvērtēt interešu konflikta iespējamību un rīcības atbilstību amatpersonas
ētikas normām, ja, savienojot amatus, pastāv iespēja, ka amatpersona var nonākt interešu
konflikta situācijā.
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Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76. panta otro daļu, šo administratīvo aktu var
pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV-4201)
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
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Par Īpašumu atsavināšanas komisijas sastāvu

Izskatot Īpašumu atsavināšanas komisijas locekļu 05.09.2019. iesniegumu, kas Alūksnes
novada pašvaldībā reģistrēts 05.09.2019. ar Nr. ANP/1-47/19/3455, un pamatojoties uz likuma
“Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 9. punktu,

al

uk

Domes priekšsēdētājs

sn

Atbrīvot no Īpašumu atsavināšanas komisijas locekļa amata Viktoriju AVOTU, Māru
KOVAĻENKO, Inesi RANDU, Sanitu RIBAKU, nosakot pēdējo amata pienākumu pildīšanas
dienu 2019. gada 31. oktobri.
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 31. oktobrī

sēdes protokols Nr.12, 25.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 313

e.
lv

Par Īpašumu atsavināšanas komisijas nolikumu
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 61. panta trešo daļu,

al

uk

Domes priekšsēdētājs

sn

1. Apstiprināt Īpašumu atsavināšanas komisijas nolikumu (pielikumā uz 2 lapām).
2. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos, atzīt par spēku zaudējušu Īpašumu atsavināšanas
komisijas nolikumu Nr. 12/2013, kas apstiprināts ar Alūksnes novada domes
28.11.2013. lēmumu Nr.551 ,,Par Īpašumu atsavināšanas komisijas nolikumu”.

A.DUKULIS

Lēmuma nepublicējamā daļa: personas kods

LATVIJAS REPUBLIKA

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

Alūksnē
2019. gada 31. oktobrī

sēdes protokols Nr.12, 26.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES

e.
lv

LĒMUMS Nr. 314

Par Īpašumu atsavināšanas komisijas sastāvu

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9. punktu,
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1. Par Īpašumu atsavināšanas komisijas locekļiem iecelt:
1.1. Agnesi FORSTERI, personas kods [..];
1.2. Ievu SILBAUMU, personas kods [..];
1.3. Ievu BOLOVŅIKOVU, personas kods [..];
1.4. Ināru KAPULINSKU, personas kods [..].
2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

al

Domes priekšsēdētājs

A.DUKULIS

Lēmuma nepublicējamā daļa: personas kods

LATVIJAS REPUBLIKA

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

Alūksnē
2019. gada 31. oktobrī

sēdes protokols Nr.12, 27.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES

e.
lv

LĒMUMS Nr. 315

Par atļauju Ievai BOLOVŅIKOVAI savienot amatus

al
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sn

1. Izskatījusi Ievas BOLOVŅIKOVAS 17.10.2019. iesniegumu (saņemts Alūksnes
novada pašvaldībā 17.10.2019. un reģistrēts ar Nr. ANP/1-47/19/4127), kurā viņa lūdz
atļauju savienot valsts amatpersonas – Alūksnes novada pašvaldības Īpašumu
atsavināšanas komisijas locekles amatu ar Alūksnes novada pašvaldības administrācijas
grāmatvedes amatu, Alūksnes novada dome konstatē:
1.1.Saskaņā ar 03.02.1997. darba līgumu Nr. 3 un 30.06.2015. vienošanos pie darba
līguma I. BOLOVŅIKOVA strādā par Alūksnes novada pašvaldības administrācijas
grāmatvedi. Vērtējot šī amata galvenos uzdevumus – veikt grāmatvedības
dokumentu kārtošanu, likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu
darbībā”, turpmāk – Likums, izpratnē, secināms, ka I.BOLOVŅIKOVA, veicot
Alūksnes novada pašvaldības administrācijas grāmatvedes amata pienākumus, nav
valsts amatpersona.
1.2.Ar Alūksnes novada domes 31.10.2019. lēmumu Nr. 314 “Par Īpašumu
atsavināšanas komisijas sastāvu” (sēdes protokols Nr. 12, 26. punkts)
I.BOLOVŅIKOVA ievēlēta par Īpašumu atsavināšanas komisijas locekli. Īpašumu
atsavināšanas komisijas galvenais pienākums ir veikt Alūksnes novada pašvaldības
nekustamā īpašuma un kustamās mantas atsavināšanu vai iznomāšanu, kā arī
pabeigt iepriekš uzsāktos dzīvokļu privatizācijas procesus. Atbilstoši Likuma
4. panta otrās daļas 3. punktam Īpašumu atsavināšanas komisijas loceklis ir valsts
amatpersona.
2. Likuma 6. pants noteic, ka valsts amatpersonai ir atļauts savienot valsts amatpersonas
amatu ar citu amatu, uzņēmuma līgumu vai pilnvarojuma izpildi, ja šajā likumā vai citā
normatīvajā aktā nav paredzēti valsts amatpersonas amata savienošanas ierobežojumi.
Turklāt, ja Likumā nav noteikti stingrāki ierobežojumi, valsts amatpersonai ir atļauts
savienot savu valsts amatpersonas amatu ne vairāk kā ar diviem citiem algotiem vai
citādi atlīdzināmiem amatiem citās valsts vai pašvaldību institūcijās. Amatu
savienošana pieļaujama, ja tā nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts
amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo
pienākumu pildīšanai.
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3. Speciālie amata savienošanas ierobežojumi Alūksnes novada pašvaldības Īpašumu
atsavināšanas komisijas loceklim kā valsts amatpersonai ir noteikti Likuma 7. panta
sestās daļas 2. punktā, kur norādīts, ka minētā amatpersona var savienot valsts
amatpersonas amatu tikai ar citu amatu, uzņēmuma līgumu, pilnvarojuma izpildi, ja to
savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta attiecīgās valsts vai pašvaldības
iestādes vadītāja vai viņa pilnvarotas personas rakstveida atļauja.
4. Saskaņā ar Likumu, interešu konflikts ir situācija, kurā amatpersonai, pildot valsts
amatpersonas amata pienākumus, jāpieņem lēmums vai jāpiedalās lēmuma
pieņemšanā, vai jāveic citas ar valsts amatpersonas amatu saistītās darbības, kas
ietekmē vai var ietekmēt šīs valsts amatpersonas, tās radinieku vai darījumu partneru
personiskās vai mantiskās intereses.
5. Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 24. punktam, dome var
izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var
ievēlēt locekļus pašvaldības komisijās. Līdz ar to secināms, ka Alūksnes novada
pašvaldības dome ir institūcija, kas saskaņā ar Likuma 7. panta sestās daļas 2. punktu ir
kompetenta sniegt atļauju I.BOLOVŅIKOVAI savienot valsts amatpersonas amatu.
6. Ņemot vērā šī lēmuma sagatavošanas laikā konstatētos faktiskos apstākļus un izvērtējot
Alūksnes novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas komisijas locekļa amatu un
Alūksnes novada pašvaldības administrācijas grāmatvedes darba pienākumus, kā arī
saņemot I.BOLOVŅIKOVAS apliecinājumu par to, ka, veicot valsts amatpersonas
amata pienākumus, viņa nepiedalīsies lēmumu pieņemšanā, kā arī neveiks citas ar valsts
amatpersonas amatu saistītas darbības, kas ietekmētu vai varētu ietekmēt viņas, viņas
radinieku vai darījuma partneru personiskās un mantiskās intereses un, ka amatu
savienošana nav pretrunā ar ētikas normām un nekaitēs Alūksnes novada pašvaldības
administrācijas grāmatvedes 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 sestās daļas 2. punktu, 81. panta piektās daļas 1. un 2. punktu un septīto daļu,
Administratīvā procesa likuma 67. pantu, likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās
daļas 27. punktu,

al

atļaut Ievai BOLOVŅIKOVAI (personas kods [..]) savienot Alūksnes novada pašvaldības
administrācijas grāmatvedes amatu un Alūksnes novada Īpašumu atsavināšanas komisijas
locekļa amatu.

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

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

Lēmuma nepublicējamā daļa: personas kods

LATVIJAS REPUBLIKA

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

Alūksnē
2019. gada 31. oktobrī

sēdes protokols Nr.12, 28.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES

e.
lv

LĒMUMS Nr. 316

Par atļauju Agnesei FORSTEREI savienot amatus
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1. Izskatījusi Agneses FORSTERES 16.10.2019. iesniegumu (saņemts Alūksnes novada
pašvaldībā 16.10.2019. un reģistrēts ar Nr. ANP/1-47/19/4110), kurā viņa lūdz atļauju
savienot valsts amatpersonas – Alūksnes novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas
komisijas locekles amatu ar valsts amatpersonas amatu Alūksnes novada pašvaldības
Zemes lietu komisijā un Alūksnes novada pašvaldības Īpašumu nodaļas kartogrāfa
amatu, Alūksnes novada dome konstatē:
1.1.Atbilstoši Alūksnes novada domes 2015. gada 23. decembra lēmumam Nr. 398
(sēdes protokols Nr. 20, 9.p.), Zemes lietu komisijas galvenie pienākumi ir – zemes
ierīcības projektu nepieciešamības izvērtēšana un zemes ierīcības projektu
nosacījumu izstrāde, nekustamo īpašumu adrešu un nosaukumu piešķiršana, maiņa
un dzēšana, uzmērītu zemes gabalu platību apstiprināšana, zemes gabalu piekritības
noteikšana, nekustamo īpašumu veidošana, nekustamo īpašumu lietošanas mērķu
noteikšana vai maiņā, ar lauksaimniecībā izmantojamo zemi veikto darījumu
tiesiskā uzraudzība, zemes ierīcības projektu apstiprināšana, lēmumu pieņemšana
par rezerves fondā ieskaitīto un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto
pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu ierakstīšanu zemesgrāmatā. Ar Alūksnes
novada domes 28.06.2017. lēmumu Nr. 191 “Par Zemes lietu komisijas sastāva
apstiprināšanu” (sēdes protokols Nr. 10, 30. punkts) A.FORSTERE ir ievēlēta
Alūksnes novada pašvaldības Zemes lietu komisijas locekles amatā. Atbilstoši
likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”, turpmāk –
Likums, 4. panta otrajai daļai Zemes lietu komisijas loceklis ir valsts amatpersona.
1.2.Saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības Zemes lietu komisijas 14.07.2017. sēdes
protokolu Nr. 15 par Zemes lietu komisijas priekšsēdētāju ievēlēta A.FORSTERE.
Atbilstoši Likuma 4. panta otrajai daļai Zemes lietu komisijas priekšsēdētājs ir
valsts amatpersona.
1.3.Saskaņā ar 04.01.2016. darba līgumu Nr. 1 A.FORSTERE strādā par Alūksnes
novada pašvaldības Īpašumu nodaļas kartogrāfu. Vērtējot šī amata galvenos
uzdevumus – veikt topogrāfiskā, kadastrālā un izpilduzmērījumu kartogrāfiskā
materiāla uzkrāšanu, uzturēšanu, aktualizēšanu, sastādīšanu, precizēšanu un
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saglabāšanu, Likuma izpratnē, secināms, ka A.FORSTERE, veicot Alūksnes
novada pašvaldības Īpašumu nodaļas kartogrāfa amata pienākumus, nav valsts
amatpersona.
1.4.Ar Alūksnes novada domes 31.10.2019. lēmumu Nr. 314 “Par Īpašumu
atsavināšanas komisijas sastāvu” (sēdes protokols Nr. 12, 26. punkts)
A.FORSTERE ievēlēta par Īpašumu atsavināšanas komisijas locekli. Īpašumu
atsavināšanas komisijas galvenais pienākums ir veikt Alūksnes novada pašvaldības
nekustamā īpašuma un kustamās mantas atsavināšanu vai iznomāšanu, kā arī
pabeigt iepriekš uzsāktos dzīvokļu privatizācijas procesus. Atbilstoši Likuma
4. panta otrās daļas 3. punktam Īpašumu atsavināšanas komisijas loceklis ir valsts
amatpersona.
Likuma 6. pants noteic, ka valsts amatpersonai ir atļauts savienot valsts amatpersonas
amatu ar citu amatu, uzņēmuma līgumu vai pilnvarojuma izpildi, ja šajā likumā vai citā
normatīvajā aktā nav paredzēti valsts amatpersonas amata savienošanas ierobežojumi.
Turklāt, ja Likumā nav noteikti stingrāki ierobežojumi, valsts amatpersonai ir atļauts
savienot savu valsts amatpersonas amatu ne vairāk kā ar diviem citiem algotiem vai
citādi atlīdzināmiem amatiem citās valsts vai pašvaldību institūcijās. Amatu
savienošana pieļaujama, ja tā nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts
amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo
pienākumu pildīšanai.
Speciālie amata savienošanas ierobežojumi Alūksnes novada pašvaldības Īpašumu
atsavināšanas komisijas loceklim kā valsts amatpersonai ir noteikti Likuma 7. panta
sestās daļas 2. punktā, kur norādīts, ka minētā amatpersona var savienot valsts
amatpersonas amatu tikai ar citu amatu, uzņēmuma līgumu, pilnvarojuma izpildi, ja to
savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta attiecīgās valsts vai pašvaldības
iestādes vadītāja vai viņa pilnvarotas personas rakstveida atļauja.
Saskaņā ar Likumu, interešu konflikts ir situācija, kurā amatpersonai, pildot valsts
amatpersonas amata pienākumus, jāpieņem lēmums vai jāpiedalās lēmuma
pieņemšanā, vai jāveic citas ar valsts amatpersonas amatu saistītās darbības, kas
ietekmē vai var ietekmēt šīs valsts amatpersonas, tās radinieku vai darījumu partneru
personiskās vai mantiskās intereses.
Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 24. punktam, dome var
izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var
ievēlēt locekļus pašvaldības komisijās. Līdz ar to secināms, ka Alūksnes novada
pašvaldības dome ir institūcija, kas saskaņā ar Likuma 7. panta sestās daļas 2. punktu ir
kompetenta sniegt atļauju A.FORSTEREI savienot valsts amatpersonas amatu.
Ņemot vērā šī lēmuma sagatavošanas laikā konstatētos faktiskos apstākļus un izvērtējot
Alūksnes novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas komisijas locekļa amatu,
Alūksnes novada pašvaldības Zemes lietu komisijas priekšsēdētāja amatu un Alūksnes
novada pašvaldības īpašumu nodaļas kartogrāfa darba pienākumus, kā arī saņemot
A.FORSTERES apliecinājumu par to, ka, veicot valsts amatpersonas amata
pienākumus, viņa nepiedalīsies lēmumu pieņemšanā, kā arī neveiks citas ar valsts
amatpersonas amatu saistītas darbības, kas ietekmētu vai varētu ietekmēt viņas, viņas
radinieku vai darījuma partneru personiskās un mantiskās intereses un, ka amatu
savienošana nav pretrunā ar ētikas normām un nekaitēs Alūksnes novada pašvaldības
Īpašumu nodaļas kartogrāfa amatu un Alūksnes novada pašvaldības Zemes lietu
komisijas priekšsēdētāja amata pienākumu pildīšanai, ievērojot Likuma “Par interešu
konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 2. pantā noteikto mērķi un

6.

pamatojoties uz likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
7. panta sestās daļas 2. punktu, 81. 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 Agnesei FORSTEREI (personas kods [..]) savienot Alūksnes novada pašvaldības
Īpašumu nodaļas kartogrāfa amatu, Alūksnes novada pašvaldības Zemes lietu komisijas
priekšsēdētāja amatu un Alūksnes novada Īpašumu atsavināšanas komisijas locekļa amatu.
Amatpersona nevar paļauties uz to, ka šī atļauja vienmēr būs spēkā. Atbilstoši Likuma
81. panta sestajai daļai un Administratīvā procesa likuma 68. panta pirmajai daļai, šis
lēmums izdots ar atcelšanas atrunu. Amatpersonai savas kompetences ietvaros ir
pienākums rakstiski informēt Alūksnes novada pašvaldību, ja mainījušies tiesiskie vai
faktiskie apstākļi, kas ir pamatā šī lēmuma izdošanai un varētu nepieļaut turpmāku amatu
savienošanu.
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Atbilstoši Likuma vispārīgajam regulējumam amatpersona pati ir atbildīga par interešu
konflikta nepieļaušanu un valsts amatpersonas ētikas normu ievērošanu, tāpēc, neraugoties
uz kompetentās institūcijas doto atļauju savienot amatus, amatpersonai ir pienākums
jebkurā brīdī izvērtēt interešu konflikta iespējamību un rīcības atbilstību amatpersonas
ētikas normām, ja, savienojot amatus, pastāv iespēja, ka amatpersona var nonākt interešu
konflikta situācijā.
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Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76. panta otro daļu, šo administratīvo aktu var
pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV-4201)
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
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Domes priekšsēdētājs

A.DUKULIS

Lēmuma nepublicējamā daļa: personas kods

LATVIJAS REPUBLIKA

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000018622
DĀRZA IELĀ 11, ALŪKSNĒ, ALŪKSNES NOVADĀ, LV – 4301, TĀLRUNIS 64381496, FAKSS 64381150,
E-PASTS: dome@aluksne.lv
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1. Izskatījusi Ievas SILBAUMAS 16.10.2019. iesniegumu (saņemts Alūksnes novada
pašvaldībā 16.10.2019. un reģistrēts ar Nr. ANP/1-47/19/4095), kurā viņa lūdz atļauju
savienot valsts amatpersonas – Alūksnes novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas
komisijas locekles amatu ar Alūksnes novada pašvaldības Plānošanas un attīstības nodaļas
teritorijas plānotāja amatu, Alūksnes novada dome konstatē:
1.1. Saskaņā ar 15.03.2019. darba līgumu Nr. 80 I.SILBAUMA strādā par Alūksnes novada
pašvaldības Plānošanas un attīstības nodaļas teritorijas plānotāju. Vērtējot šī amata
galvenos uzdevumus – organizēt, vadīt un piedalīties Alūksnes novada pašvaldības
teritorijas plānojuma, apbūves noteikumu un detālplānojumu izstrādē, kontrolēt
izstrādātā teritorijas plānojuma ievērošanu būvniecībā, zemes izmantošanā,
komercdarbībā un citos attīstības plānos un programmās, kas saistīti ar teritorijas
izmantošanu, konsultēt teritorijas plānošanas jautājumos, ierosināt izmaiņas teritorijas
plānojumā, likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”,
turpmāk – Likums, izpratnē, secināms, ka I.SILBAUMA, veicot Alūksnes novada
pašvaldības Plānošanas un attīstības nodaļas teritorijas plānotāja amata pienākumus, nav
valsts amatpersona.
1.2. Ar Alūksnes novada domes 31.10.2019. lēmumu Nr. 314 “Par Īpašumu atsavināšanas
komisijas sastāvu” (sēdes protokols Nr. 12, 26. punkts) I.SILBAUMA ievēlēta par
Īpašumu atsavināšanas komisijas locekli. Īpašumu atsavināšanas komisijas galvenais
pienākums ir veikt Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma un kustamās
mantas atsavināšanu vai iznomāšanu, kā arī pabeigt iepriekš uzsāktos dzīvokļu
privatizācijas procesus. Atbilstoši Likuma 4. panta otrās daļas 3. punktam Īpašumu
atsavināšanas komisijas loceklis ir valsts amatpersona.
2. Likuma 6. pants noteic, ka valsts amatpersonai ir atļauts savienot valsts amatpersonas
amatu ar citu amatu, uzņēmuma līgumu vai pilnvarojuma izpildi, ja šajā likumā vai citā
normatīvajā aktā nav paredzēti valsts amatpersonas amata savienošanas ierobežojumi.
Turklāt, ja Likumā nav noteikti stingrāki ierobežojumi, valsts amatpersonai ir atļauts
savienot savu valsts amatpersonas amatu ne vairāk kā ar diviem citiem algotiem vai citādi
atlīdzināmiem amatiem citās valsts vai pašvaldību institūcijās. Amatu savienošana
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pieļaujama, ja tā nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām
ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
Speciālie amata savienošanas ierobežojumi Alūksnes novada pašvaldības Īpašumu
atsavināšanas komisijas loceklim kā valsts amatpersonai ir noteikti Likuma 7. panta sestās
daļas 2. punktā, kur norādīts, ka minētā amatpersona var savienot valsts amatpersonas amatu
tikai ar citu amatu, uzņēmuma līgumu, pilnvarojuma izpildi, ja to savienošana nerada
interešu konfliktu un ir saņemta attiecīgās valsts vai pašvaldības iestādes vadītāja vai viņa
pilnvarotas personas rakstveida atļauja.
Saskaņā ar Likumu, interešu konflikts ir situācija, kurā amatpersonai, pildot valsts
amatpersonas amata pienākumus, jāpieņem lēmums vai jāpiedalās lēmuma pieņemšanā, vai
jāveic citas ar valsts amatpersonas amatu saistītās darbības, kas ietekmē vai var ietekmēt
šīs valsts amatpersonas, tās radinieku vai darījumu partneru personiskās vai mantiskās
intereses.
Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 24. punktam, dome var izskatīt
jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var ievēlēt
locekļus pašvaldības komisijās. Līdz ar to secināms, ka Alūksnes novada pašvaldības dome
ir institūcija, kas saskaņā ar Likuma 7. panta sestās daļas 2. punktu ir kompetenta sniegt
atļauju I.SILBAUMAI savienot valsts amatpersonas amatu.
Ņemot vērā šī lēmuma sagatavošanas laikā konstatētos faktiskos apstākļus un izvērtējot
Alūksnes novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas komisijas locekļa amatu un Alūksnes
novada pašvaldības Plānošanas un attīstības nodaļas teritorijas plānotāja darba pienākumus,
kā arī saņemot I.SILBAUMAS apliecinājumu par to, ka, veicot valsts amatpersonas amata
pienākumus, viņa nepiedalīsies lēmumu pieņemšanā, kā arī neveiks citas ar valsts
amatpersonas amatu saistītas darbības, kas ietekmētu vai varētu ietekmēt viņas, viņas
radinieku vai darījuma partneru personiskās un mantiskās intereses un, ka amatu savienošana
nav pretrunā ar ētikas normām un nekaitēs Alūksnes novada pašvaldības Plānošanas un
attīstības nodaļas teritorijas plānotāja amatam, ievērojot Likuma “Par interešu konflikta
novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 2. pantā noteikto mērķi un pamatojoties uz likuma
“Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7. panta sestās daļas
2. punktu, 81. 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 Ievai SILBAUMAI (personas kods [..]) savienot Alūksnes novada pašvaldības
Plānošanas un attīstības nodaļas teritorijas plānotāja amatu un Alūksnes novada Īpašumu
atsavināšanas komisijas locekļa amatu.

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

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76. panta otro daļu, šo administratīvo aktu var
pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV-4201)
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Domes priekšsēdētājs
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Par atļauju Inārai KAPULINSKAI savienot amatus
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1. Izskatījusi Ināras KAPULINSKAS 17.10.2019. iesniegumu (saņemts Alūksnes novada
pašvaldībā 17.10.2019. un reģistrēts ar Nr. ANP/1-47/19/4132), kurā viņa lūdz atļauju
savienot valsts amatpersonas – Alūksnes novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas
komisijas locekles amatu ar valsts amatpersonas amatu Alūksnes novada pašvaldības
administrācijas nodokļu administratora amatu, Alūksnes novada dome konstatē:
1.1. Saskaņā ar 28.12.2001. darba līgumu Nr.70 I.KAPULINSKA strādā par Alūksnes
novada pašvaldības administrācijas nodokļu administratori. Vērtējot šī amata galvenos
uzdevumus – veikt nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinus, sagatavot un izsūtīt nodokļu
paziņojumus, izdot administratīvos aktus par īpašuma nodokļa parādu piespiedu
piedziņu, atbilstoši likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu
darbībā”, turpmāk – Likums, 4. panta otrās daļas 1. punktam, I.KAPULINSKA, veicot
Alūksnes novada pašvaldības administrācijas nodokļu administratora amata
pienākumus, ir valsts amatpersona.
1.2. Atbilstoši Alūksnes novada domes 2015. gada 23. decembra lēmumam Nr. 398 (sēdes
protokols Nr. 20, 9.p.), Zemes lietu komisijas galvenie pienākumi ir – zemes ierīcības
projektu nepieciešamības izvērtēšana un zemes ierīcības projektu nosacījumu izstrāde,
nekustamo īpašumu adrešu un nosaukumu piešķiršana, maiņa un dzēšana, uzmērītu
zemes gabalu platību apstiprināšana, zemes gabalu piekritības noteikšana, nekustamo
īpašumu veidošana, nekustamo īpašumu lietošanas mērķu noteikšana vai maiņā, ar
lauksaimniecībā izmantojamo zemi veikto darījumu tiesiskā uzraudzība, zemes ierīcības
projektu apstiprināšana, lēmumu pieņemšana par rezerves fondā ieskaitīto un īpašuma
tiesību atjaunošanai neizmantoto pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu ierakstīšanu
zemesgrāmatā. Ar Alūksnes novada domes 28.06.2017. lēmumu Nr. 191 “Par Zemes
lietu komisijas sastāva apstiprināšanu” (sēdes protokols Nr. 10, 30. punkts)
I.KAPULINSKA ir ievēlēta Alūksnes novada pašvaldības Zemes lietu komisijas
locekles amatā. Atbilstoši Likuma 4. panta otrās daļas 2. punktam Zemes lietu komisijas
loceklis ir valsts amatpersona.
1.3. I.KAPULINSKAS amatu savienošana Alūksnes novada pašvaldības administrācijas
nodokļu administratores amatā un Zemes lietu komisijas locekļa amatā vērtēti Alūksnes
novada domes 27.07.2017. lēmumā Nr. 250 (sēdes protokols Nr. 11, 31. punkts).
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1.4. Ar Alūksnes novada domes 31.10.2019. lēmumu Nr. 314 “Par Īpašumu atsavināšanas
komisijas sastāvu” (sēdes protokols Nr. 12, 26. punkts) I.KAPULINSKA ievēlēta par
Īpašumu atsavināšanas komisijas locekli. Īpašumu atsavināšanas komisijas galvenais
pienākums ir veikt Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma un kustamās
mantas atsavināšanu vai iznomāšanu, kā arī pabeigt iepriekš uzsāktos dzīvokļu
privatizācijas procesus. Atbilstoši Likuma 4. panta otrās daļas 3. punktam Īpašumu
atsavināšanas komisijas loceklis ir valsts amatpersona.
Likuma 6. pants noteic, ka valsts amatpersonai ir atļauts savienot valsts amatpersonas
amatu ar citu amatu, uzņēmuma līgumu vai pilnvarojuma izpildi, ja šajā likumā vai citā
normatīvajā aktā nav paredzēti valsts amatpersonas amata savienošanas ierobežojumi.
Turklāt, ja Likumā nav noteikti stingrāki ierobežojumi, valsts amatpersonai ir atļauts
savienot savu valsts amatpersonas amatu ne vairāk kā ar diviem citiem algotiem vai citādi
atlīdzināmiem amatiem citās valsts vai pašvaldību institūcijās. Amatu savienošana
pieļaujama, ja tā nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām
ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
Speciālie amata savienošanas ierobežojumi Alūksnes novada pašvaldības Īpašumu
atsavināšanas komisijas loceklim kā valsts amatpersonai ir noteikti Likuma 7. panta sestās
daļas 2. punktā, kur norādīts, ka minētā amatpersona var savienot valsts amatpersonas amatu
tikai ar citu amatu, uzņēmuma līgumu, pilnvarojuma izpildi, ja to savienošana nerada
interešu konfliktu un ir saņemta attiecīgās valsts vai pašvaldības iestādes vadītāja vai viņa
pilnvarotas personas rakstveida atļauja.
Saskaņā ar Likumu, interešu konflikts ir situācija, kurā amatpersonai, pildot valsts
amatpersonas amata pienākumus, jāpieņem lēmums vai jāpiedalās lēmuma pieņemšanā, vai
jāveic citas ar valsts amatpersonas amatu saistītās darbības, kas ietekmē vai var ietekmēt
šīs valsts amatpersonas, tās radinieku vai darījumu partneru personiskās vai mantiskās
intereses.
Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 24. punktam, dome var izskatīt
jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var ievēlēt
locekļus pašvaldības komisijās. Līdz ar to secināms, ka Alūksnes novada pašvaldības dome
ir institūcija, kas saskaņā ar Likuma 7. panta sestās daļas 2. punktu ir kompetenta sniegt
atļauju I.KAPULINSKAI savienot valsts amatpersonas amatu.
Ņemot vērā šī lēmuma sagatavošanas laikā konstatētos faktiskos apstākļus un izvērtējot
Alūksnes novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas komisijas locekļa amatu, Alūksnes
novada pašvaldības Zemes lietu komisijas locekļa amatu un Alūksnes novada pašvaldības
administrācijas nodokļu administratora pienākumus, kā arī saņemot I.KAPULINSKAS
apliecinājumu par to, ka, veicot valsts amatpersonas amata pienākumus, viņa nepiedalīsies
lēmumu pieņemšanā, kā arī neveiks citas ar valsts amatpersonas amatu saistītas darbības,
kas ietekmētu vai varētu ietekmēt viņas, viņas radinieku vai darījuma partneru personiskās
un mantiskās intereses un, ka amatu savienošana nav pretrunā ar ētikas normām un nekaitēs
Alūksnes novada pašvaldības administrācijas nodokļu administratora amata un Alūksnes
novada pašvaldības Zemes lietu komisijas locekļa 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 sestās daļas 2. punktu, 81. 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 Inārai KAPULINSKAI (personas kods [..]) savienot Alūksnes novada pašvaldības
administrācijas nodokļu administratora amatu, Alūksnes novada pašvaldības Zemes lietu
komisijas locekļa amatu un Alūksnes novada Īpašumu atsavināšanas komisijas locekļa amatu.
Amatpersona nevar paļauties uz to, ka šī atļauja vienmēr būs spēkā. Atbilstoši Likuma 81. panta
sestajai daļai un Administratīvā procesa likuma 68. panta pirmajai daļai, šis lēmums izdots ar
atcelšanas atrunu. Amatpersonai savas kompetences ietvaros ir pienākums rakstiski informēt
Alūksnes novada pašvaldību, ja mainījušies tiesiskie vai faktiskie apstākļi, kas ir pamatā šī
lēmuma izdošanai un varētu nepieļaut turpmāku amatu savienošanu.
Atbilstoši Likuma vispārīgajam regulējumam amatpersona pati ir atbildīga par interešu
konflikta nepieļaušanu un valsts amatpersonas ētikas normu ievērošanu, tāpēc, neraugoties uz
kompetentās institūcijas doto atļauju savienot amatus, amatpersonai ir pienākums jebkurā brīdī
izvērtēt interešu konflikta iespējamību un rīcības atbilstību amatpersonas ētikas normām, ja,
savienojot amatus, pastāv iespēja, ka amatpersona var nonākt interešu konflikta situācijā.
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Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76. panta otro daļu, šo administratīvo aktu var
pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV-4201)
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
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A.DUKULIS

Satur ierobežotas pieejamības informāciju – personas kodu
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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 31. oktobrī

sēdes protokols Nr.12, 31.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
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LĒMUMS Nr. 319

Par Alūksnes novada bāriņtiesas locekli
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Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 26. punktu,
Bāriņtiesu likuma 9. panta pirmo daļu un Alūksnes novada bāriņtiesas locekļa pretendentu
izvērtēšanas rezultātiem,
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Par Alūksnes novada bāriņtiesas locekli no 2019. gada 1. novembra uz pieciem gadiem
ievēlēt Allu OREHOVU, personas kods [..].
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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 31. oktobrī

sēdes protokols Nr.12, 32.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 320
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Par grozījumu Alūksnes novada pašvaldības nolikumā Nr. 3/2013 “Par Alūksnes
novada pašvaldības apbalvojumiem”
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu un Valsts
apbalvojumu likuma 2. panta otro daļu,
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izdarīt Alūksnes novada pašvaldības nolikumā Nr. 3/2013 “Par Alūksnes novada
pašvaldības apbalvojumiem” (turpmāk – nolikums), apstiprināts ar Alūksnes novada domes
28.03.2013. lēmumu Nr.163 (prot. Nr. 5, 83.p.), šādu grozījumu:

uk

izteikt nolikuma 5. punkta otro teikumu šādā redakcijā: “Apbalvojuma atribūts ir piemiņas
velte “Sudraba zīle” un apliecinājums par apbalvojuma piešķiršanu (2. pielikums), ar ko kopā
var tikt pasniegta naudas balva”.
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Lēmuma projekts satur ierobežotas pieejamības informāciju (personas kodi)
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2019. gada 31. oktobrī

sēdes protokols Nr.12, 33.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES

e.
lv

LĒMUMS Nr. 321

Par Alūksnes novada pašvaldības apbalvojuma “Sudraba zīle” piešķiršanu

sn

Pamatojoties uz Alūksnes novada domes 28.03.2013. nolikuma Nr. 3/2013 “Par
Alūksnes novada pašvaldības apbalvojumiem” 5., 14. un 16. punktu un Alūksnes novada
pašvaldības apbalvojuma “Sudraba zīle” pretendentu vērtēšanas komisijas 09.10.2019.
sanāksmes lēmumu,

al

uk

1. Piešķirt Alūksnes novada pašvaldības apbalvojumu “Sudraba zīle” un naudas balvu
500,00 EUR (pieci simti euro):
1.1. nominācijā “MEDICĪNA” Leonīdam PEREVERTAILO (personas kods [..]) – par
augstu profesionalitāti darbā, nozīmīgu ieguldījumu medicīnisko pakalpojumu
kvalitātes līmeņa uzlabošanā Alūksnes novadā,
1.2. nominācijā “KULTŪRA” Brigitai BIJONEI (personas kods [..]) – par mūža
ieguldījumu kultūrā, attīstot un saglabājot latviešu tautas dejas tradīcijas Alūksnes
novadā,
1.3. nominācijā “IZGLĪTĪBA” Laimai AIGAREI (personas kods [..]) – par mūža
ieguldījumu izglītībā, nozīmīgu devumu profesijā un pedagogu izaugsmes
veicināšanā,
1.4. nominācijā “TAUTSAIMNIECĪBA” GUSTU ģimenei – Valentīnai GUSTAI
(personas kods [..]), Ivitai GUSTAI (personas kods [..]), Ritvaram GUSTAM
(personas kods [..]), Baibai GUSTAI (personas kods [..]), Kasparam GUSTAM
(personas kods [..]), Mairitai GUSTAI (personas kods [..]) – par aktīvu un
ģimenisku veikumu, mūsdienīgi attīstot un pilnveidojot uzņēmumus un
nodrošinot darba vietas novada iedzīvotājiem,
1.5. nominācijā “MECENĀTS” – Kristapam KAULAKANAM (personas kods [..]) –
par nesavtīgu atbalstu labdarībai un sabiedriskām aktivitātēm Alūksnes novadā.
2. Naudas balvas apmērs norādīts pirms nodokļu nomaksas. Naudas balva, atskaitot
normatīvajos aktos paredzētos nodokļus, iemaksājama apbalvojuma saņēmēja
norādītajā kontā.

Domes priekšsēdētājs
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Alūksnē
2019. gada 31. oktobrī

sēdes protokols Nr.12, 34.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 322

e.
lv

Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības nolikumā Nr. 13/2013 “Par Alūksnes
novada pašvaldības apbalvojumu Gada balva “Zelta bite””
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu un Valsts
apbalvojumu likuma 2. panta otro daļu,

sn

izdarīt Alūksnes novada pašvaldības nolikumā Nr. 13/2013 “Par Alūksnes novada
pašvaldības apbalvojumu Gada balva “Zelta bite”” (turpmāk – nolikums), apstiprināts ar
Alūksnes novada domes 28.11.2013. lēmumu Nr. 558 (sēdes protokols Nr. 21, 28.p.), šādus
grozījumus:

uk

1. Nolikuma 11. punktā aizstāt vārdu “oktobrī” ar vārdu “martā”.
2. Nolikuma 13. punktā aizstāt vārdus un skaitli “līdz 15. novembrim” ar vārdiem un
skaitli “līdz 10. aprīlim”.

al

Domes priekšsēdētājs
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Par grozījumiem Alūksnes novada domes 27.08.2015. lēmumā Nr. 277
“Par Alūksnes Kultūras centra maksas pakalpojumiem”

sn

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punkta
g) apakšpunktu, Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52. panta pirmās daļas 17. punkta a), b)
un c) apakšpunktu, Alūksnes novada domes 27.02.2014. noteikumu Nr. 3/2014 “Par kārtību,
kādā tiek atsavināti un iznomāti pašvaldības nekustamie īpašumi” 18. punktu,

uk

ņemot vērā Alūksnes novada pašvaldības iekšējo normatīvo aktu “Maksas
pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodika un izcenojumu aprēķināšanas kārtība”, kas
apstiprināts ar Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektora 22.05.2017. rīkojumu Nr. ANP/16/17/167,
izdarīt grozījumus Alūksnes novada domes 27.08.2015. lēmumā Nr. 277 “Par Alūksnes
Kultūras centra maksas pakalpojumiem” (sēdes protokols Nr. 14, 19. p.),

al

papildinot lēmuma pielikumu Nr. 1 “Alūksnes Kultūras centra organizēto pasākumu
ieejas maksu cenrādis” ar 2.29. un 2.30. apakšpunktiem šādā redakcijā:
Nr.p.k.
Ieejas maksa
PVN
vienam
apmeklētājam
(EUR)
2.29.
Amatierteātra izrāde
5,00
nepiemēro
2.30.
Kinofilmas demonstrēšana
5,00
nepiemēro
Domes priekšsēdētājs
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e.
lv

Par finansējuma pārkārtošanu

sn

Izskatot Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes 09.10.2019. iesniegumu Nr. SLP/17/19/1036 “Par finansējuma piešķiršanu”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā
09.10.2019. ar Nr. ANP/1-42/19/4001,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu, 21. panta
pirmās daļas 2. punktu, likuma “Par pašvaldību budžetiem” 30. pantu,

uk

1. Piešķirt finansējumu Sociālo lietu pārvaldes garāžas jumta un pārseguma nomaiņai
5648 EUR (pieci tūkstoši seši simti četrdesmit astoņu euro) apmērā.
2. Finansējumu nodrošināt, veicot Alūksnes novada pašvaldības budžeta 2019. gadam
grozījumus, pārkārtojot finansējumu par lēmuma 1.punktā minēto summu:
2.1. no uzskaites dimensijas 107002 “Alūksnes novada naktspatversme”,
2.2. uz uzskaites dimensiju 109101 “Alūksnes novada Sociālo lietu pārvalde”.
3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu.

al

Domes priekšsēdētājs
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Alūksnē
2019. gada 31. oktobrī

sēdes protokols Nr.12, 37.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 325

e.
lv

Par grozījumiem Alūksnes novada domes 28.11.2013. noteikumos Nr. 3/2013
„Par atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 5. panta sesto daļu, 21. panta pirmās daļas
13. punktu, 41. panta pirmās daļas 2. punktu, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un
darbinieku atlīdzības likuma 4. panta otro daļu, 5. panta otro daļu,

al

uk

sn

1. Izdarīt Alūksnes novada domes 28.11.2013. noteikumos Nr. 3/2013 „Par atlīdzību
Alūksnes novada pašvaldībā” šādus grozījumus:
1.1. Aizstāt 2.2. punktā skaitļus un vārdus „2,417 (divi veseli 417 tūkstošdaļas)” ar
skaitļiem un vārdiem „2,292 (divi veseli 292 tūkstošdaļas)”.
1.2. Aizstāt 3.1. punktā skaitļus un vārdus „1,075 (viens vesels 75 tūkstošdaļas)” ar
skaitļiem un vārdiem „1,024 (viens vesels 24 tūkstošdaļas)”.
1.3. Aizstāt 4.1.1.1.punktā skaitļus un vārdus „1,253 (viens vesels 253 tūkstošdaļas)
ar skaitļiem un vārdiem „1,193 (viens vesels 193 tūkstošdaļas)”.
1.4. Aizstāt 4.1.1.2. punktā skaitļus un vārdus “0,895 (nulle vesels 895 tūkstošdaļas)
ar skaitļiem un vārdiem “0,853 (nulle vesels 853 tūkstošdaļas)”.
1.5. Aizstāt 4.1.2.1. punktā skaitļus un vārdus “0,895 (nulle vesels 895 tūkstošdaļas)
ar skaitļiem un vārdiem “0,853 (nulle vesels 853 tūkstošdaļas)”.
1.6. Aizstāt 4.2. punktā skaitļus un vārdus „1,253 (viens vesels 253 tūkstošdaļas) ar
skaitļiem un vārdiem „1,193 (viens vesels 193 tūkstošdaļas)
1.7. Aizstāt 4.3. punktā skaitļus un vārdus “0,895 (nulle vesels 895 tūkstošdaļas) ar
skaitļiem un vārdiem “0,853 (nulle vesels 853 tūkstošdaļas).
2. Lēmums stājas spēkā 2020. gada 1. janvārī.
Domes priekšsēdētājs
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sēdes protokols Nr.12, 38.p.

e.
lv

ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 326

Par grozījumiem Alūksnes novada domes 31.01.2019. lēmumā Nr. 15 „Par amata vietām
un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”

uk

sn

Izskatot Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes 03.10.2019. iesniegumu Nr. SLP/17/19/1015 “Par grozījumiem Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes amatu sarakstā”, kas
reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 03.10.2019. ar Nr. ANP/1-42/19/3867,
ņemot vērā Alūksnes novada domes 25.06.2015. lēmumu Nr. 225 “Par vienotā klientu
apkalpošanas centra izveidi” (sēdes protokols Nr. 12, 31. punkts), Alūksnes novada pašvaldības
Finanšu komitejas 24.10.2019. lēmumu (sēdes protokols Nr. 11, 24. 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”
5.9. un 5.10. punktu,

al

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. novembri:
1.1. Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldei (49. pielikums):
1.1.1. 11. un 26. pozīcijas amata vienībai – medicīnas māsa noteikt summēto
darba laiku,
1.1.2. likvidēt vienu amata vienību – aprūpētājs, 28. pozīcijas darba slodzi “15”
aizstāt ar darba slodzi “14”, mēnešalgu “[..]” aizstāt ar mēnešalgu “[..]”,
1.1.3. izveidot vienu amata vienību – dežurants, 34. pozīcijas darba slodzi “1”
aizstāt ar darba slodzi “2”, mēnešalgu “[..]” aizstāt ar mēnešalgu “[..]”
un noteikt summēto darba laiku;
2. Ar 2019. gada 1. decembri:
2.1. Alūksnes novada pašvaldības Administrācijai (1. pielikums):
2.1.1. 29. pozīcijas amata vienībai – lietvedības sekretārs, amata nosaukumu
“lietvedības sekretārs” aizstāt ar amata nosaukumu “klientu
apkalpošanas speciālists – arhīvists”, profesijas klasifikatora kodu
“4120 03” aizstāt ar profesijas kodu “4222 07”, amatalgas un
mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar amatalgas un mēnešalgas likmi “[..]”,

2.1.3.

2.1.4.

Amatalga, EUR

Darba slodze

Mēnešalga, EUR

23./IIIB

4222 07

9

3

[..]

1

[..]

4. pozīcijas amata vienībai - finanšu nodaļas vadītājs, amata saimi,
(apakšsaimi), līmeni “12./12.3/IV” aizstāt ar amata saimi, (apakšsaimi),
līmeni “12./12.1/IVA”, amatalgas grupu “11” aizstāt ar amatalgas
grupu “12”,
58. pozīcijas amata vienībai – kultūras un sporta nodaļas vadītājs, amata
saimi, (apakšsaimi), līmeni “33./IV” aizstāt ar amata saimi,
(apakšsaimi), līmeni “1./IIA”, amatalgas grupu “10” aizstāt ar
amatalgas grupu “13”.

al

uk

Domes priekšsēdētājs

Profesiju
klasifikatora
kods

Kategorija

Klientu
apkalpošanas
speciālists

Amata saime,
(apakšsaime),
līmenis

Amatalgas grupa

32.

Amata
nosaukums

e.
lv

Nr.
p.k.

32. pozīcijas amata vienībai – lietvedis, amata nosaukumu “lietvedis”
aizstāt ar amata nosaukumu “klientu apkalpošanas speciālists”, amata
saimi (apakšsaimi), līmeni, profesijas klasifikācijas kodu, amatalgas
grupu, kategoriju, amatalgas un mēnešalgas likmi izteikt jaunā
redakcijā:

sn

2.1.2.

A.DUKULIS
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Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000018622
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Alūksnē
2019. gada 31. oktobrī

sēdes protokols Nr.12, 39.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 327

e.
lv

Par saistošo noteikumu Nr. 25/2019
„Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2019. gada 25. aprīļa saistošajos noteikumos
Nr. 7/2019 “Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2019. gadam”” izdošanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 2. punktu, 21. panta pirmās
daļas 2. punktu un 46. panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 30. pantu,

al

uk

Domes priekšsēdētājs

sn

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 25/2019 „Par grozījumiem Alūksnes novada domes
2019. gada 25. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 7/2019 „Par Alūksnes novada pašvaldības
budžetu 2019.gadam”” un to paskaidrojuma rakstu.
A.DUKULIS
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Alūksnē
2019. gada 31. oktobrī

sēdes protokols Nr.12, 40.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 328

e.
lv

Par speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statusa noteikšanu
Pamatojoties uz likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 11. panta trešo
daļu,

al

uk

Domes priekšsēdētājs
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Noteikt pašvaldības dzīvokļiem Apes ielā 4k–2–41 un Apes ielā 6-33, Alūksnē,
Alūksnes novadā speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statusu.

A.DUKULIS

Satur ierobežotas pieejamības informāciju
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sēdes protokols Nr.12, 41.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES

e.
lv

LĒMUMS Nr. 329

Par pārvaldīšanas tiesību nodošanu

sn

Izskatot daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Liepna 4”, Liepnā, Liepnas pagastā,
Alūksnes novadā dzīvokļu īpašnieku pilnvarotās personas [..] 23.10.2019. iesniegumu par
dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašumu īpašniekiem, kas saņemts
un reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 23.10.2019. ar Nr. ANP/1-24/19/1177,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, likuma
„Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51. panta trešo, piekto un sesto daļu,
Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 12. panta pirmo daļu,

al

uk

1. Nodot divstāvu dzīvojamās ēkas ar astoņiem dzīvokļu īpašumiem (kadastra apzīmējums
3668 010 0389 001) un zemes gabala (kadastra apzīmējums 3668 010 0389) 304 m²
platībā, turpmāk – dzīvojamā māja, “Liepna 4”, Liepnā, Liepnas pagastā, Alūksnes
novadā, pārvaldīšanas tiesības ar dzīvokļu īpašumu īpašnieku savstarpēju līgumu
pilnvarotai personai – [..], personas kods [..].
2. Uzdot sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “ALŪKSNES NAMI”, reģistrācijas numurs
40003410625, ne vēlāk kā līdz 22.11.2019. organizēt un nodot ar nodošanas pieņemšanas aktu šī lēmuma 1.punktā minēto dzīvojamo māju ar dzīvokļu īpašumu
īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai.

Domes priekšsēdētājs
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Alūksnē
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sēdes protokols Nr.12, 42.p.
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Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem
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Izdalīt no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem finansējumu 4 971,00 EUR (četri
tūkstoši deviņi simti septiņdesmit viena euro) apmērā vētras postījumu likvidēšanai –
Alūksnes novada pašvaldības nekustama īpašuma Veclaicenes pagasta pārvaldes ēkas
“Vaiņagos”, Kornetos, Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā jumta seguma pagaidu
atjaunošanai.
Minētos izdevumus attiecināt uz 06113 valdības funkciju kodu – Veclaicenes komunālā
saimniecība.
Alūksnes novada pašvaldības Finanšu nodaļai nodrošināt augstākminēto līdzekļu
iekļaušanu Alūksnes novada pašvaldības budžetā 2019. gadam.
Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu.

al

1.

sn

Izskatot Veclaicenes pagasta pārvaldes 29.10.2019. iesniegumu Nr. VPP/1-5/19/40
“Par finansējuma piešķiršanu avārijas situācijas likvidēšanai”, kas reģistrēts Alūksnes novada
pašvaldībā 29.10.2019. ar Nr. ANP/1-42/19/4295,
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,
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Par 2019. gada 26. septembra Alūksnes novada domes lēmuma Nr. 286 “Par
Alūksnes novada domes priekšsēdētāja atvaļinājumu” atcelšanu
Ņemot vērā Alūksnes novada domes priekšsēdētāja Artura DUKUĻA 2019. gada 29. oktobra
iesniegumu Alūksnes novada domei, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldības kancelejā 2019. gada
29. oktobrī ar Nr. ANP/1-47/19/4280, par atvaļinājuma atcelšanu,
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1. Atcelt 2019. gada 26. septembra Alūksnes novada domes lēmumu Nr. 286 “Par Alūksnes
novada domes priekšsēdētāja atvaļinājumu”.
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2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.
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Par atļauju Arturam UPĪTIM savienot amatus
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1. Izskatījusi Artura UPĪŠA 30.10.2019. iesniegumu (saņemts Alūksnes novada pašvaldībā
30.10.2019. un reģistrēts ar Nr. ANP/1-23/19/1191), kurā viņš lūdz atļauju savienot valsts
amatpersonas – Alūksnes novada pašvaldības Medību koordinācijas komisijas locekļa
amatu, Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes vadītāja amatu, Alūksnes novada
pašvaldības Administratīvās komisijas locekļa amatu un biedrības “Mednieku klubs
“ALSVIĶI”” valdes priekšsēdētāja amatu, Alūksnes novada dome konstatē:
1.1.Ar Alūksnes novada domes 31.10.2019. lēmumu Nr. 307 “Par Medību
koordinācijas komisijas izveidošanu” (sēdes protokols Nr. 12, 19.punkts) A.UPĪTS
ievēlēts Alūksnes novada pašvaldības Medību koordinācijas komisijas locekļa
amatā. Medību koordinācijas komisijas izveidošanu un galveno mērķi nosaka
Ministru kabineta 26.05.2014. noteikumu Nr. 269 “Noteikumi par medījamo
dzīvnieku nodarīto zaudējumu noteikšanu un medību koordinācijas komisijām” 2.
un 3. punkts – noteikt medījamo dzīvnieku nodarīto postījumu apjomu, pakāpi,
materiālo zaudējumu apmēru, kā arī pasākumus postījumu un to seku ierobežošanai
vai likvidēšanai. Atbilstoši likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbībā”, turpmāk – Likums, 4. panta otrajai daļai Medību
koordinācijas komisijas loceklis ir valsts amatpersona.
1.2.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.
1.3.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– Likums, 4. panta otrajai daļai
Administratīvās komisijas loceklis ir valsts amatpersona.
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1.4.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.
1.5.Par atļauju A.UPĪTIM savienot Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes vadītāja,
Alūksnes novada pašvaldības Administratīvās komisijas locekļa un biedrības
“Mednieku klubs “ALSVIĶI” valdes priekšsēdētāja amatus Alūksnes novada dome
27.02.2019. pieņēmusi lēmumu Nr. 41 “Par atļauju Arturam UPĪTIM savienot
amatus”, sēdes protokols Nr. 2, 2. punkts.
Likuma 6. pants nosaka, ka valsts amatpersonai ir atļauts savienot valsts amatpersonas
amatu ar citu amatu, uzņēmuma līguma vai pilnvarojuma izpildi, ja šajā likumā vai citā
normatīvajā aktā nav paredzēti valsts amatpersonas amata savienošanas ierobežojumi.
Turklāt, ja Likumā nav noteikti stingrāki ierobežojumi, valsts amatpersonai ir atļauts
savienot savu valsts amatpersonas amatu ne vairāk kā ar diviem citiem algotiem vai citādi
atlīdzināmiem amatiem citās valsts vai pašvaldību institūcijās. Amatu savienošana
pieļaujama, ja tā nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām
ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
Speciālie amata savienošanas ierobežojumi Alūksnes novada pašvaldības Medību
koordinācijas komisijas loceklim kā valsts amatpersonai ir noteikti Likuma 7. panta sestās
daļas 2. punktā, kur norādīts, ka minētā amatpersona var savienot valsts amatpersonas amatu
tikai ar citu amatu, uzņēmuma līguma, pilnvarojuma izpildi vai saimniecisko darbību
individuālā komersanta statusā vai reģistrējoties Valsts ieņēmumu dienestā kā
saimnieciskās darbības veicējam, ja to savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta
attiecīgās valsts vai pašvaldības iestādes vadītāja vai viņa pilnvarotas personas rakstveida
atļauja.
Saskaņā ar Likumu, interešu konflikts ir situācija, kurā amatpersonai, pildot valsts
amatpersonas amata pienākumus, jāpieņem lēmums vai jāpiedalās lēmuma pieņemšanā, vai
jāveic citas ar valsts amatpersonas amatu saistītās darbības, kas ietekmē vai var ietekmēt
šīs valsts amatpersonas, tās radinieku vai darījumu partneru personiskās vai mantiskās
intereses.
Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas ievaddaļai, dome var izskatīt
jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var ievēlēt
locekļus pašvaldības komisijās. Līdz ar to secināms, ka Alūksnes novada pašvaldības dome
ir institūcija, kas saskaņā ar Likuma 7. panta sestās daļas 2. punktu ir kompetenta sniegt
atļauju A.UPĪTIM savienot amatus.
Ņemot vērā šī lēmuma sagatavošanas laikā konstatētos faktiskos apstākļus un izvērtējot
Alūksnes novada pašvaldības Medību koordinācijas komisijas locekļa, 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 Alūksnes novada Sociālo lietu
pārvaldes vadītāja amata un Alūksnes novada pašvaldības Administratīvās komisijas locekļa
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 sestās daļas 2. punktu, 8.1 panta
piektās daļas 1. un 2. punktu un septīto daļu, Administratīvā procesa likuma 67. pantu,
likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu,

atļaut Arturam UPĪTIM (personas kods [..]) savienot Alūksnes novada pašvaldības Medību
koordinācijas komisijas locekļa amatu, Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes vadītāja amatu,

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 amatus, pastāv iespēja, ka amatpersona var nonākt interešu konflikta situācijā.
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Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76. panta otro daļu, šo administratīvo aktu var
pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV-4201)
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
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LĒMUMS IZSKATĪTS SĒDES SLĒGTAJĀ DAĻĀ

