Lēmums satur ierobežotas pieejamības informāciju (vārds,
uzvārds, personas kods, adrese, kadastra apzīmējums)

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģistrācijas numurs 90000018622
Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV – 4301, tālruņi: 64381496, 29453047, e-pasts: dome@aluksne.lv,
www.aluksne.lv
A/S „SEB banka”, kods UNLALV2X, konts Nr.LV58UNLA0025004130335

Alūksnē
2020. gada 27. februārī

sēdes protokols Nr.3, 2. p.

.lv

ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 22

sn
e

Par dzīvojamās mājas [..], Alūksnes novadā dzīvokļa īpašumam Nr. [..] piederošo
zemesgabala kopīpašuma domājamo daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības

uk

Pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”
75. panta ceturto daļu, 17.12.1992. Alūksnes rajona paju sabiedrības “Liepna” vienošanos starp
paju sabiedrību un [..] par dzīvokļa Nr. [..], Alūksnes novadā pirkšanu, 30.10.2000. Alūksnes
rajona tiesas spriedumu, lietas Nr. 2-401m¹/1, un,
ņemot vērā [..] 30.01.2020. iesniegumu, kas 30.01.2020. saņemts Alūksnes novada
pašvaldībā un reģistrēts ar Nr. ANP/1-24/20/93 par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības,
1. Nodot īpašumā bez atlīdzības [..], personas kods [..], zemesgabala [..], Alūksnes
novadā, īpašuma kadastra Nr. [..], pie dzīvokļa īpašuma Nr. [..] piederošās
kopīpašuma 571/3570 domājamās daļas.

al

2. Lēmums ir spēkā, ja vienošanās par zemes kopīpašuma 571/3570 domājamo daļu
nodošanu bez atlīdzības [..] īpašumā tiek noslēgta viena mēneša laikā no lēmuma
pieņemšanas dienas.

Domes priekšsēdētājs

A.DUKULIS

Lēmums satur ierobežotas pieejamības informāciju (vārds,
uzvārds, personas kods, adrese, kadastra apzīmējums)

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģistrācijas numurs 90000018622
Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV – 4301, tālruņi: 64381496, 29453047, e-pasts: dome@aluksne.lv,
www.aluksne.lv
A/S „SEB banka”, kods UNLALV2X, konts Nr.LV58UNLA0025004130335

Alūksnē
2020. gada 27. februārī

sēdes protokols Nr.3, 3. p.

.lv

ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 23

sn
e

Par dzīvojamās mājas [..], Alūksnes novadā dzīvokļa īpašumam Nr. [..] piederošo
zemesgabala kopīpašuma domājamo daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības

uk

Pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”
75. panta ceturto daļu, 29.12.1992. Alūksnes rajona paju sabiedrības “Liepna” vienošanos starp
paju sabiedrību un [..] par dzīvokļa Nr.[..], Alūksnes novadā pirkšanu, 30.10.2000. Alūksnes
rajona tiesas spriedumu, lietas Nr. 2-401m¹/1 un,
ņemot vērā [..] 30.01.2020. iesniegumu, kas 30.01.2020. saņemts Alūksnes novada
pašvaldībā un reģistrēts ar Nr. ANP/1-24/20/93 par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības,
1. Nodot īpašumā bez atlīdzības [..], personas kods [..], zemesgabala [..], Alūksnes
novadā, īpašuma kadastra Nr. [..], pie dzīvokļa īpašuma Nr. [..] piederošās
kopīpašuma 419/3570 domājamās daļas.

al

2. Lēmums ir spēkā, ja vienošanās par zemes kopīpašuma 419/3570 domājamo daļu
nodošanu bez atlīdzības [..] īpašumā tiek noslēgta viena mēneša laikā no lēmuma
pieņemšanas dienas.

Domes priekšsēdētājs

A.DUKULIS

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģistrācijas numurs 90000018622
Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV – 4301, tālruņi: 64381496, 29453047, e-pasts: dome@aluksne.lv,
www.aluksne.lv
A/S „SEB banka”, kods UNLALV2X, konts Nr.LV58UNLA0025004130335

Alūksnē
2020. gada 27. februārī

sēdes protokols Nr.3, 4. p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 24

.lv

Par zemes gabala Mežinieku ielā 5, Alūksnē, Alūksnes novadā, nodošanu īpašumā bez
atlīdzības daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Mežinieku ielā 5, Alūksnē, Alūksnes novadā
dzīvokļu īpašniekiem

sn
e

Pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”
84. panta pirmo daļu un,
ņemot vērā Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “ALŪKSNES NAMI”, reģistrācijas
Nr.40003410625, 20.01.2020. iesniegumu, kas 21.01.2020. saņemts Alūksnes novada
pašvaldībā un reģistrēts ar Nr. ANP/1-42/20/261 par zemes gabala Mežinieku ielā 5, Alūksnē,
Alūksnes novadā nodošanu atsavināšanai,

uk

Nodot zemes gabalu Mežinieku ielā 5, Alūksnē, Alūksnes novadā, zemes vienības
kadastra apzīmējums 3601 034 5771, 4167 m² platībā īpašumā bez atlīdzības daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājas Mežinieku ielā 5, Alūksnē, Alūksnē, Alūksnes novadā, privatizēto dzīvokļu
īpašniekiem atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai:
Platība m²

al

Dzīvokļa Nr.

Dzīvoklis Nr. 1
Dzīvoklis Nr. 2
Dzīvoklis Nr. 3
Dzīvoklis Nr. 4
Dzīvoklis Nr. 5
Dzīvoklis Nr. 6
Dzīvoklis Nr. 7
Dzīvoklis Nr. 8
Dzīvoklis Nr. 9
Dzīvoklis Nr. 10
Dzīvoklis Nr. 11
Dzīvoklis Nr. 12

Domes priekšsēdētājs

47,8
49,9
47,3
47,4
49,8
48,6
35,9
38,4
49,0
35,6
37,5
52,9

Kopīpašuma domājamā daļa
478/5390
499/5390
473/5390
474/5390
498/5390
486/5390
354/5390
378/5390
490/5390
356/5390
375/5390
529/5390
A.DUKULIS

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģistrācijas numurs 90000018622
Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV – 4301, tālruņi: 64381496, 29453047, e-pasts: dome@aluksne.lv,
www.aluksne.lv
A/S „SEB banka”, kods UNLALV2X, konts Nr.LV58UNLA0025004130335

Alūksnē
2020. gada 27. februārī

sēdes protokols Nr.3, 5. p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 25

.lv

Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Medņukalni”, Zeltiņu pagastā,
Alūksnes novadā zemes vienības daļas iznomāšanu

sn
e

Izskatot Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Geo Solutions”, reģistrācijas
Nr.44103073032, iesniegumu, kas saņemts Alūksnes novada pašvaldībā 12.02.2020. un
reģistrēts ar Nr. ANP/1-40/20/531, par zemes vienības daļas nomu šķeldas novietošanai,
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Publiskas
personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.¹ panta pirmo daļu,
Ministru kabineta 2018.gada 1.jūlija noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un
apbūves tiesības noteikumi” 28. punktu,

al

uk

1. Nodot nomā Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Medņukalni”, Zeltiņu
pagastā, Alūksnes novadā sastāvā esošās zemes ar vienības ar kadastra apzīmējumu
3694 001 0006 daļu 0,2 ha platībā. Zemes vienības daļas iznomāšanas mērķis – šķeldas
novietošana.
2. Noteikt nekustamā īpašuma nomas termiņu 10 gadi no zemes nomas līguma spēkā
stāšanās dienas.
3. Noteikt, ka uz iznomātās zemes vienības daļas nav izbūvējami, novietojami īpašuma
objekti - ēkas, būves, konteineri, žogi, u.c.
4. Nomnieku noskaidrot zemes nomas tiesību mutiskā izsolē.
5. Nekustamā īpašuma “Medņukalni”, Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā daļas nomas
maksu noteikt un izsoli veikt komisijai nomas tiesību izsoļu organizēšanai Alsviķu,
Ilzenes, Zeltiņu pagastu pārvaldēs.

Domes priekšsēdētājs

A.DUKULIS

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģistrācijas numurs 90000018622
Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV – 4301, tālruņi: 64381496, 29453047, e-pasts: dome@aluksne.lv,
www.aluksne.lv
A/S „SEB banka”, kods UNLALV2X, konts Nr.LV58UNLA0025004130335

Alūksnē
2020. gada 27. februārī

sēdes protokols Nr.3, 6. p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 26

.lv

Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Stropos”, Alsviķos, Alsviķu
pagastā, Alūksnes novadā daļas iznomāšanu

sn
e

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 77. panta ceturto daļu, Ministru kabineta
2018. gada 20. februāra noteikumu Nr. 97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi”
12., 24. punktu, Tautsaimniecības komitejas 2019. gada 19. novembra lēmumu Nr. 11, 1.p.,

al

uk

1. Nodot iznomāšanai Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Stropos”,
Alsviķos, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā, kadastra numurs 3642 006 0145, daļu, kas
sastāv no nedzīvojamajām telpām - iekštelpām (telpas saskaņā ar ēkas kadastrālās
uzmērīšanas lietu Nr.8, 9, 10, 11) garāžas ēkā 51,3 m² platībā, un zemes gabala
domājamām daļām proporcionāli iznomājamai telpu platībai.
2. Nomnieku noskaidrot mutiskā izsolē.
3. Telpu izmantošanas mērķis – garāža, nomas termiņš – līdz 10 gadiem.
4. Noteikt pienākumu nomniekam papildus segt:
4.1. elektroenerģijas izdevumus;
4.2. ūdens izdevumus;
4.3. atkritumu izdevumus, līgumu slēdzot ar atkritumu apsaimniekotāju.
5. Nekustamā īpašuma “Stropos”, Alsviķos, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā daļas
nomas maksu noteikt un izsoli veikt komisijai nomas tiesību izsoļu organizēšanai
Alsviķu, Ilzenes, Zeltiņu pagastu pārvaldēs.

Domes priekšsēdētājs

A.DUKULIS

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģistrācijas numurs 90000018622
Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV – 4301, tālruņi: 64381496, 29453047, e-pasts: dome@aluksne.lv,
www.aluksne.lv
A/S „SEB banka”, kods UNLALV2X, konts Nr.LV58UNLA0025004130335

Alūksnē
2020. gada 27. februārī

sēdes protokols Nr.3, 7. p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 27

.lv

Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Noliktava”, Pededzes pagastā,
Alūksnes novadā atsavināšanu

sn
e

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17. punktu, Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 3. panta otro daļu, 5. panta pirmo daļu, 8. panta otro
daļu, un ņemot vērā Tautsaimniecības komitejas 20.01.2020. lēmumu (protokols Nr. 1,1.p.),

uk

1. Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu “Noliktava”,
Pededzes pagastā, Alūksnes novadā, īpašuma kadastra Nr. 3680 009 0103, kas
sastāv no nedzīvojamās ēkas uz zemesgabala 0,28 ha platībā.
2. Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošana mutiskā izsolē.
3. Nosacītās cenas noteikšanu un izsoles organizēšanu uzdot veikt Alūksnes novada
pašvaldības Īpašumu atsavināšanas komisijai.

al

Domes priekšsēdētājs

A.DUKULIS

Lēmums satur ierobežotas pieejamības informāciju
(kadastra apzīmējums)

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģistrācijas numurs 90000018622
Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV – 4301, tālruņi: 64381496, 29453047, e-pasts: dome@aluksne.lv,
www.aluksne.lv
A/S „SEB banka”, kods UNLALV2X, konts Nr.LV58UNLA0025004130335

Alūksnē
2020. gada 27. februārī

sēdes protokols Nr.3, 8. p.

.lv

ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 28

sn
e

Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgu zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem
[..] un [..], “Skaras”, Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu
Izskatot bijušā zemes lietotāja 24.01.2020. iesniegumu par zemes vienību ar kadastra
apzīmējumiem 3688 001 0121 un 3688 003 0136, Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā
atsavināšanu, kas 27.01.2020. saņemts Alūksnes novada pašvaldībā un reģistrēts ar Nr. ANP/124/20/85, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta ceturtās
daļas 8. punktu, 5. panta pirmo daļu, 8. panta otro daļu,

al

uk

1. Reģistrēt īpašumā un sagatavot atsavināšanai nekustamā īpašuma “Skaras”, Veclaicenes
pagastā, Alūksnes novadā, īpašuma kadastra Nr. [..] sastāvā esošas Alūksnes novada
pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem [..] un [..], par kurām
Veclaicenes pagasta pārvalde 14.11.2011. noslēgusi zemes nomas līgumu ar bijušo
zemes lietotāju.
2. Piekrist, ka atsavināšanas izdevumus, saistītus ar īpašumu tiesību nostiprināšanu
Zemesgrāmatā uz Alūksnes novada pašvaldības vārda, novērtēšanu un atsavināšanas
procesa veikšanu, sedz zemes vienības atsavināšanas ierosinātājs. Pēc zemes vienību
atsavināšanas procesa pabeigšanas, minētos izdevumus ieskaitīt zemes pirkuma līgumā
noteiktās cenas samaksā.
3. Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības īpašumu – zemes vienības ar kadastra
apzīmējumiem [..] un [..], “Skaras”, Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā, pārdodot
par brīvu cenu bijušajam zemes lietotājam.
4. Uzdot nosacītās cenas noteikšanu un atsavināšanu veikt Īpašumu atsavināšanas
komisijai.

Domes priekšsēdētājs

A.DUKULIS

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģistrācijas numurs 90000018622
Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV – 4301, tālruņi: 64381496, 29453047, e-pasts: dome@aluksne.lv,
www.aluksne.lv
A/S „SEB banka”, kods UNLALV2X, konts Nr.LV58UNLA0025004130335

Alūksnē
2020. gada 27. februārī

sēdes protokols Nr.3, 9. p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 29

.lv

Par kokmateriālu atsavināšanu

sn
e

Izskatot pašvaldības aģentūras “SPODRA” 12.02.2020. iesniegumu Nr. SPO/1-5/20/27,
kas saņemts un reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 13.02.2020. ar Nr. ANP/1-42/20/562,
par sagatavotu apaļo kokmateriālu pārdošanu izsolē,
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 19. punktu, 77. panta
ceturto daļu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3. panta pirmās daļas 1. punktu,
4. panta otro daļu, 6. panta otro daļu, 9. panta trešo daļu, 10.pantu,
1. Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldībai piederošo kustamo mantu – apaļos

uk

kokmateriālus 167,47 m³ apjomā, kas iegūti pamatojoties uz Valsts meža dienesta
2019. gada 25. novembra apliecinājumu Nr.1252505 koku ciršanai.
2. Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošana mutiskā izsolē.
3. Nosacītās cenas noteikšanu un izsoles organizēšanu uzdot veikt Alūksnes novada
pašvaldības Īpašumu atsavināšanas komisijai.

al

Domes priekšsēdētājs

A.DUKULIS

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģistrācijas numurs 90000018622
Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV – 4301, tālruņi: 64381496, 29453047, e-pasts: dome@aluksne.lv,
www.aluksne.lv
A/S „SEB banka”, kods UNLALV2X, konts Nr.LV58UNLA0025004130335

Alūksnē
2020. gada 27. februārī

sēdes protokols Nr.3, 10. p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 30

.lv

Par gaisa trošu ceļa nomu

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas ievaddaļu,

al

uk

Domes priekšsēdētājs

sn
e

1. Pēc būvdarbu pabeigšanas nodot nomai Latvijas - Krievijas pārrobežu sadarbības
programmas projekta “630 verstis pilnas sajūtām” ietvaros izbūvēto gaisa trošu ceļu
Tempļakalna parkā un Pilssalā, Alūksnē, Alūksnes novadā.
2. Nomnieka noteikšanai rīkot izsoli ar neatkarīga vērtētāja noteiktu tirgus cenu.
3. Izsoles organizēšanu uzdot Īpašumu atsavināšanas komisijai.
4. Pilnvarot pašvaldības domes priekšsēdētāju apstiprināt izsoles noteikumus un
rezultātus.
A.DUKULIS

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģistrācijas numurs 90000018622
Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV – 4301, tālruņi: 64381496, 29453047, e-pasts: dome@aluksne.lv,
www.aluksne.lv
A/S „SEB banka”, kods UNLALV2X, konts Nr.LV58UNLA0025004130335

Alūksnē
2020. gada 27. februārī

sēdes protokols Nr.3, 11. p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 31

.lv

Par grozījumu Alūksnes novada domes 2019 .gada 25. aprīļa lēmumā Nr. 96 “Par
Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Pils ielā 52, Alūksnē, Alūksnes
novadā atsavināšanu”

sn
e

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 44. panta ceturto daļu,
izdarīt šādu grozījumu Alūksnes novada domes 2019. gada 25. aprīļa lēmumā Nr. 96
“Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Pils ielā 52, Alūksnē, Alūksnes novadā
atsavināšanu”:

uk

Papildināt lēmuma 2. punktu ar 2. teikumu šādā redakcijā:
“Domājamās daļas no zemes vienības pārdot uz zemes vienības esošu un zemesgrāmatā
ierakstītu ēku (būvju) īpašniekiem.”.

al

Domes priekšsēdētājs

A.DUKULIS

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģistrācijas numurs 90000018622
Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV – 4301, tālruņi: 64381496, 29453047, e-pasts: dome@aluksne.lv,
www.aluksne.lv
A/S „SEB banka”, kods UNLALV2X, konts Nr.LV58UNLA0025004130335

Alūksnē
2020. gada 27. februārī

sēdes protokols Nr.3, 12. p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 32

.lv

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “AP Kaudzītes” Alūksnes novada pašvaldības
kapitāla daļu pārdošanas noteikumu un cenas apstiprināšanu

sn
e

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu, 21. panta
pirmās daļas 27. punktu, 77. panta otro un ceturto daļu, Publiskas personas kapitāla daļu un
kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 138. panta pirmo daļu, 139. panta otro daļu, 140. panta
pirmo un trešo daļu, 141. pantu, 142. panta pirmo un trešo daļu, 143. panta pirmo daļu, likuma
“Par publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 3. panta
2. punktu, Komerclikuma 189. pantu,

al

uk

1. Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “AP Kaudzītes”, turpmāk – SIA “AP
Kaudzītes”, reģistrācijas numurs 44103026358, juridiskā adrese “Kaudzītes”, Litenes
pagasts, Gulbenes novads, LV-4405, Alūksnes novada pašvaldībai piederošo 7144
(septiņi tūkstoši viens simts četrdesmit četru) kapitāla daļu, turpmāk – Kapitāla daļas,
pārdošanas noteikumus un nosacīto cenu 346893 EUR (trīs simti četrdesmit seši
tūkstoši astoņi simti deviņdesmit trīs euro) apmērā (cenā iekļauti novērtēšanas
izdevumi).
2. Pilnvarot Alūksnes novada domes priekšsēdētāju apstiprināt Kapitāla daļu pārdošanas
vai izsoles rezultātus un parakstīt pirkuma līgumu.
3. Uzdot Īpašumu atsavināšanas komisijai pirms Kapitāla daļu pārdošanas pieprasīt
saskaņojumu no AS Luminor Bank par SIA “AP Kaudzītes” Alūksnes novada
pašvaldības Kapitāla daļu pārdošanu.
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sēdes protokols Nr.3, 13. p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 33

.lv

Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2018. gada 22. marta lēmumā Nr. 84 “Par
telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Latvijas Sarkanais Krusts””

sn
e

Izskatot biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” 11.02.2020. iesniegumu, kas saņemts un
reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 11.02.2020. ar Nr. ANP/1-41/20/519,
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, Publiskas
personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5. panta otrās daļas
4.¹ punktu, trešo un piekto daļu, Finanšu ministrijas 26.05.2005. lēmumu Nr. 150 “Par
sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu biedrībai “Latvijas Sarkanais Krusts””,

uk

izdarīt šādus grozījumus Alūksnes novada domes 2018. gada 22. marta lēmumā Nr. 84
“Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Latvijas Sarkanais Krusts””:

al

1. Lēmuma 1.3. apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:
“1.3. telpu 17,1 m² platībā (telpa nekustamā īpašuma tehniskās inventarizācijas lietā
Nr.18), kas atrodas pašvaldības nekustamajā īpašumā “Strazdiņi”, Zeltiņos, Zeltiņu
pagastā, Alūksnes novadā, kadastra apzīmējums 3694 002 0187 001, atlikusī
bilances vērtība uz 01.01.2020. 1797,11 EUR;”;
2. Papildināt lēmumu ar 1.10. apakšpunktu un izteikt to šādā redakcijā:
“1.10. telpu 16,1 m² platībā (telpa nekustamā īpašuma tehniskās inventarizācijas
lietā Nr.1), kas atrodas pašvaldības nekustamajā īpašumā “Krustceles”, Pededzē,
Pededzes pagastā, Alūksnes novadā, kadastra apzīmējums 3680 007 0215 002,
atlikusī bilances vērtība uz 01.01.2020. 49,27 EUR.”;
3. Lēmuma 2.punktu izteikt šādā redakcijā:
“2. Ar mērķi nodrošināt biedrības darbību, nodot biedrībai “Latvijas Sarkanais
Krusts”, reģistrācijas numurs 40008002279, bezatlīdzības lietošanā uz tās
sabiedriskā labuma statusa laiku, bet ne ilgāk kā par 5 (pieciem) gadiem telpas
43,9 m² platībā (telpas nekustamā īpašuma tehniskās inventarizācijas lietā Nr.12,
13, 14), kas atrodas pašvaldības nekustamajā īpašumā „Strazdiņi”, Zeltiņos, Zeltiņu
pagastā, Alūksnes novadā, kadastra apzīmējums 3694 002 0187 001, atlikusī
bilances vērtība uz 01.01.2020. 1797,11 EUR.”.
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Par grozījumiem Alūksnes novada domes lēmumos par nedzīvojamo telpu
Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā iznomāšanu

al

uk

sn
e

Ņemot vērā telpu Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā plānojumu pēc ēkas
pārbūves darbiem, ēkas kadastrālās uzmērīšanas lietu, Alūksnes novada pašvaldības Finanšu
nodaļas 10.02.2020. iznomājamā nekustamā īpašuma nomas maksas aprēķinu,
izdarīt šādus grozījumus Alūksnes novada domes lēmumos:
1. 2013. gada 26. septembra lēmuma Nr. 404 “Par Alūksnes novada pašvaldības
nedzīvojamo telpu Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā iznomāšanu” (sēdes
protokols Nr.17, 8.p.):
1.1. 1.punktu izteikt šādā redakcijā:
“1. Iznomāt 2 (divas) nedzīvojamās telpas – inventarizācijas lietā telpa Nr.38,
platība 14,5 m², un telpa Nr.39, platība 14,2 m², Alūksnes novada pašvaldības
nekustamajā īpašumā Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, kadastra numurs
3601 026 4104, Valsts vides dienestam, reģistrācijas numurs 90000017078,
inspektoru darba nodrošināšanai.”;
1.2. 2.punktu izteikt šādā redakcijā:
“2. Noteikt nomas maksu par šī lēmuma 1.punktā minēto telpu nomu 4,50 EUR
(četri euro 50 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa par vienu m² mēnesī (nomas
maksā neietilpst maksa par siltumenerģijas piegādi, elektroenerģijas izmantošanu,
ūdeni un kanalizāciju, atkritumu izvešanu, nekustamā īpašuma nodokli).”
2. 2015. gada 30. jūlija lēmuma Nr. 235 “Par Alūksnes novada pašvaldības
nedzīvojamo telpu Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā iznomāšanu” (sēdes
protokols Nr.13, 9.p.):
2.1. 1.punktu izteikt šādā redakcijā:
“1. Iznomāt 4 (četras) nedzīvojamās telpas - inventarizācijas lietā telpa Nr.8, platība
9,8 m², telpa Nr.9, platība 20,8 m², telpa Nr.10, platība 37,3 m², un telpa Nr.30,
platība 14 m², Alūksnes novada pašvaldības nekustamajā īpašumā Dārza ielā 11,
Alūksnē, Alūksnes novadā, kadastra numurs 3601 026 4104, Pilsonības un
migrācijas lietu pārvaldei, reģistrācijas numurs 90000054163, apmeklētāju
apkalpošanas un biroja vajadzībām.”;
2.2. 2.punktu izteikt šādā redakcijā:
“2. Noteikt nomas maksu par šī lēmuma 1.punktā minēto telpu nomu 4,50 EUR
(četri euro 50 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa par vienu m² mēnesī (nomas

maksā neietilpst maksa par siltumenerģijas piegādi, elektroenerģijas izmantošanu,
ūdeni un kanalizāciju, atkritumu izvešanu, nekustamā īpašuma nodokli).”

.lv

3. 2015. gada 23. decembra lēmuma Nr.394 “Par Alūksnes novada pašvaldības
nedzīvojamo telpu Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā iznomāšanu” (sēdes
protokols Nr.20, 5.p.):
3.1. 1.punktu izteikt šādā redakcijā:
“1. Iznomāt 5 (piecas) nedzīvojamās telpas – inventarizācijas lietā telpa Nr.42,
platība 29,3 m², telpa Nr.43, platība 14,3 m², telpa Nr.44, platība 14 m², telpa Nr.45,
platība 28,8 m², un telpa Nr.46, platība 15,7 m², Alūksnes novada pašvaldības
nekustamajā īpašumā Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, kadastra numurs
3601 026 4104, sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Latvijas Lauku konsultāciju un
izglītības centrs”, reģistrācijas numurs 40003347699, apmeklētāju apkalpošanas un
biroja vajadzībām.”;
3.2. 2.punktu izteikt šādā redakcijā:
“2. Noteikt nomas maksu par šī lēmuma 1.punktā minēto telpu nomu 4,50 EUR
(četri euro 50 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa par vienu m² mēnesī (nomas
maksā neietilpst maksa par siltumenerģijas piegādi, elektroenerģijas izmantošanu,
ūdeni un kanalizāciju, atkritumu izvešanu, nekustamā īpašuma nodokli.”
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4. 2015. gada 23. decembra lēmuma Nr. 415 “Par Alūksnes novada pašvaldības
nedzīvojamās telpas Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā iznomāšanu” (sēdes
protokols Nr.20, 26.p.):
4.1. 1.punktu izteikt šādā redakcijā:
“1. Nodot kopīgā nomas lietošanā 1 (vienu) nedzīvojamo telpu, inventarizācijas lietā
telpa Nr.31, platība 13,8 m², Alūksnes novada pašvaldības nekustamajā īpašumā
Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, kadastra numurs 3601 026 4104, ½
domājamās daļas apmērā Lauku atbalsta dienestam, turpmāk – LAD, reģistrācijas
numurs 90000794228, ½ domājamās daļas apmērā Valsts zemes dienestam,
turpmāk – VZD, reģistrācijas numurs 90000030432, lai nodrošinātu LAD un VZD
klientu apkalpošanu.”;
4.2. 2.punktu izteikt šādā redakcijā:
“2. Noteikt nomas maksu par šī lēmuma 1.punktā minētās telpas nomu 4,50 EUR
(četri euro 50 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa par vienu m² mēnesī (nomas
maksā neietilpst maksa par siltumenerģijas piegādi, elektroenerģijas izmantošanu,
ūdeni un kanalizāciju, atkritumu izvešanu, nekustamā īpašuma nodokli).”
5. 2017. gada 23. februāra lēmuma Nr. 48 “Par nedzīvojamo telpu nomu Valsts
ieņēmumu dienestam” (sēdes protokols Nr.2, 22.p.):
5.1. 1.punktu izteikt šādā redakcijā”
“1. Iznomāt 2 (divas) nedzīvojamās telpas – inventarizācijas lietā telpa Nr.29,
platība 14,3 m², un telpa Nr.32, platība 14,3 m², Alūksnes novada pašvaldības
nekustamajā īpašumā Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, kadastra numurs
3601 026 4104, Valsts ieņēmumu dienestam, turpmāk – VID, reģistrācijas numurs
90000069281, VID pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai Alūksnē.”;
5.2. 2.punktu izteikt šādā redakcijā:
“2. Noteikt nomas maksu par šī lēmuma 1.punktā minēto telpu nomu 4,50 EUR
(četri euro 50 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa par vienu m² mēnesī (nomas
maksā neietilpst maksa par siltumenerģijas piegādi, elektroenerģijas izmantošanu,
ūdeni un kanalizāciju, atkritumu izvešanu, nekustamā īpašuma nodokli).”
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Par saistošo noteikumu Nr.2/2020 “Par specializētajiem tūristu transportlīdzekļiem
Alūksnes novadā” izdošanu
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Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, Ceļu satiksmes likuma
9.panta trešo daļu, 10.panta pirmās daļas 1.punktu, 16.panta 6.² daļas 1.punktu,
Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.2/2020 “Par specializētajiem
transportlīdzekļiem Alūksnes novadā” un to paskaidrojuma rakstu.
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Domes priekšsēdētājs
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Alūksnē
2020. gada 27. februārī

sēdes protokols Nr.3, 17. p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 36
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Par saistošo noteikumu Nr.3/2020 “Grozījumi Alūksnes novada domes 2017. gada
24. augusta saistošajos noteikumos Nr. 18/2017 “Saistošie noteikumi par ēdināšanas
pakalpojuma maksas atvieglojumiem Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēs”
izdošanu
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu, Izglītības likuma
17. panta trešās daļas 11. punktu,

uk

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.3/2020 “Grozījumi Alūksnes novada domes
2017. gada 24. augusta saistošajos noteikumos Nr. 18/2017 “Saistošie noteikumi par
ēdināšanas pakalpojuma maksas atvieglojumiem Alūksnes novada pašvaldības izglītības
iestādēs” un to paskaidrojuma rakstu.

al

Domes priekšsēdētājs

A.DUKULIS

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģistrācijas numurs 90000018622
Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV – 4301, tālruņi: 64381496, 29453047, e-pasts: dome@aluksne.lv,
www.aluksne.lv
A/S „SEB banka”, kods UNLALV2X, konts Nr.LV58UNLA0025004130335

Alūksnē
2020. gada 27. februārī

sēdes protokols Nr.3, 18. p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 37
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Par saistošo noteikumu Nr. 4/2020 “Par pabalstiem Alūksnes novadā” izdošanu
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Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu, Sociālo pakalpojumu
un sociālās palīdzības likuma 35. panta otro, ceturto un piekto daļu, Ministru kabineta
2009. gada 17. jūnija noteikumu Nr. 550 “Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams
pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par
līdzdarbību” 13. un 15. punktu,
Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 4/2020 “Par pabalstiem Alūksnes novadā” un to
paskaidrojumu rakstu.

al

uk

Domes priekšsēdētājs

A.DUKULIS

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģistrācijas numurs 90000018622
Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV – 4301, tālruņi: 64381496, 29453047, e-pasts: dome@aluksne.lv,
www.aluksne.lv
A/S „SEB banka”, kods UNLALV2X, konts Nr.LV58UNLA0025004130335

Alūksnē
2020. gada 27. februārī

sēdes protokols Nr.3, 19. p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 38
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Par Alūksnes novada domes 2019. gada 26. septembra saistošo noteikumu Nr. 13/2019
“Par materiālo atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem un
audžuģimenēm” precizēšanu

sn
e

Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 07.10.2019. atzinumu
Nr. 1-18/9443 “Par saistošajiem noteikumiem”, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā
08.10.2019. ar Nr. ANP/1-2/19/3948 un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 45. panta
ceturto daļu,

uk

precizēt Alūksnes novada domes 2019. gada 26. septembra saistošos noteikumus
Nr. 13/2019 “Par materiālo atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem un
audžuģimenēm”.
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ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 39
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Par 2019. gada 26. septembra Alūksnes novada domes lēmuma Nr. 272 “Par saistošo
noteikumu Nr. 12/2019 “Par pabalstiem Alūksnes novadā” izdošanu”
atzīšanu par spēku zaudējušu
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas ievaddaļu,
1.

2.

Atzīt par spēku zaudējušu Alūksnes novada domes 2019. gada 26. septembra Alūksnes
novada domes lēmuma Nr. 272 “Par saistošo noteikumu Nr. 12/2019 “Par pabalstiem
Alūksnes novadā” izdošanu”.
Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.
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Alūksnē
2020. gada 27. februārī

sēdes protokols Nr.3, 21. p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 40
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Par saistošo noteikumu Nr. 5/2020
“Par licencēto makšķerēšanu Alūksnes ezerā” izdošanu
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Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 13. punktu,
Zvejniecības likuma 10. panta piekto daļu,
Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.5/2020 “Par licencēto makšķerēšanu Alūksnes
ezerā” un to paskaidrojuma rakstu.
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ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 41
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Par Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “ALJA”
2020. gada darba plāna apstiprināšanu
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Pamatojoties uz Publisko aģentūru likuma 20. panta otrās daļas 3. punktu,
Apstiprināt Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “ALJA” 2020. gada darba plānu
(pielikumā uz 7 lapām).
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Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV – 4301, tālruņi: 64381496, 29453047, e-pasts: dome@aluksne.lv,
www.aluksne.lv
A/S „SEB banka”, kods UNLALV2X, konts Nr.LV58UNLA0025004130335

Alūksnē
2020. gada 27. februārī

sēdes protokols Nr.3, 23. p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 42

.lv

Par Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “SPODRA”
2020. gada darba plāna apstiprināšanu

sn
e

Pamatojoties uz Publisko aģentūru likuma 20. panta otrās daļas 3. punktu,
Apstiprināt Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “SPODRA” 2020. gada darba plānu
(pielikumā uz 7 lapām).

al

uk

Domes priekšsēdētājs

A.DUKULIS

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģistrācijas numurs 90000018622
Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV – 4301, tālruņi: 64381496, 29453047, e-pasts: dome@aluksne.lv,
www.aluksne.lv
A/S „SEB banka”, kods UNLALV2X, konts Nr.LV58UNLA0025004130335

Alūksnē
2020. gada 27. februārī

sēdes protokols Nr.3, 24. p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 43

.lv

Par projektu “Zandartu pavairošana Sudala ezerā”

sn
e

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

al

uk

1. Piedalīties projektu konkursā Valsts atbalsta zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda
līdzekļiem pasākumā “Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs
un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts
vai pašvaldības īpašumā” ar projekta pieteikumu “Zandartu pavairošana Sudala ezerā”.
2. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas līdz 4500,00 EUR (četri tūkstoši pieci simti
euro), ko sastāda plānotais Zivju fonda finansējums 3500,00 EUR (trīs tūkstoši pieci
simti euro) un projekta atbalsta gadījumā Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējums
līdz 1000,00 EUR (viens tūkstotis euro).
3. Projekta atbalsta gadījumā:
3.1. nodrošināt šī lēmuma 2. punktā noteikto Alūksnes novada pašvaldības
līdzfinansējumu no Alūksnes novada pašvaldības 2020. gada budžeta līdzekļiem;
3.2. par projekta realizāciju atbildīgo personu noteikt Alūksnes novada pašvaldības
aģentūras “ALJA” direktoru Māri LIETUVIETI.

Domes priekšsēdētājs

A.DUKULIS

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģistrācijas numurs 90000018622
Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV – 4301, tālruņi: 64381496, 29453047, e-pasts: dome@aluksne.lv,
www.aluksne.lv
A/S „SEB banka”, kods UNLALV2X, konts Nr.LV58UNLA0025004130335

Alūksnē
2020. gada 27. februārī

sēdes protokols Nr.3, 25. p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 44

.lv

Par projektu “Zandartu pavairošana Indzera ezerā”

sn
e

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

al

uk

1. Piedalīties projektu konkursā Valsts atbalsta zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda
līdzekļiem pasākumā “Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs
un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts
vai pašvaldības īpašumā” ar projekta pieteikumu “Zandartu pavairošana Indzera ezerā”.
2. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas līdz 3900,00 EUR (trīs tūkstoši deviņi simti
euro), ko sastāda plānotais Zivju fonda finansējums 2900,00 EUR (divi tūkstoši deviņi
simti euro) un, projekta atbalsta gadījumā, Alūksnes novada pašvaldības
līdzfinansējums līdz 1000,00 EUR (viens tūkstotis euro).
3. Projekta atbalsta gadījumā:
3.1. nodrošināt šī lēmuma 2. punktā noteikto Alūksnes novada pašvaldības
līdzfinansējumu no Alūksnes novada pašvaldības 2020. gada budžeta līdzekļiem;
3.2. par projekta realizāciju atbildīgo personu noteikt Alūksnes novada pašvaldības
aģentūras “ALJA” direktoru Māri LIETUVIETI.

Domes priekšsēdētājs

A.DUKULIS

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģistrācijas numurs 90000018622
Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV – 4301, tālruņi: 64381496, 29453047, e-pasts: dome@aluksne.lv,
www.aluksne.lv
A/S „SEB banka”, kods UNLALV2X, konts Nr.LV58UNLA0025004130335

Alūksnē
2020. gada 27. februārī

sēdes protokols Nr.3, 26. p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 45

.lv

Par projektu “Zandartu pavairošana Alūksnes ezerā”

sn
e

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

al

uk

1. Piedalīties projektu konkursā Valsts atbalsta zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda
līdzekļiem pasākumā “Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs
un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts
vai pašvaldības īpašumā” ar projekta pieteikumu “Zandartu pavairošana Alūksnes
ezerā”.
2. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas līdz 9000,00 EUR (deviņi tūkstoši euro), ko
sastāda plānotais Zivju fonda finansējums 7000,00 EUR (septiņi tūkstoši euro) un,
projekta atbalsta gadījumā, Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējums līdz
2000,00 EUR (divi tūkstoši euro).
3. Projekta atbalsta gadījumā:
3.1. nodrošināt šī lēmuma 2. punktā noteikto Alūksnes novada pašvaldības
līdzfinansējumu no Alūksnes novada pašvaldības 2020.gada budžeta līdzekļiem;
3.2. par projekta realizāciju atbildīgo personu noteikt Alūksnes novada pašvaldības
aģentūras “ALJA” direktoru Māri LIETUVIETI.

Domes priekšsēdētājs

A.DUKULIS

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģistrācijas numurs 90000018622
Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV – 4301, tālruņi: 64381496, 29453047, e-pasts: dome@aluksne.lv,
www.aluksne.lv
A/S „SEB banka”, kods UNLALV2X, konts Nr.LV58UNLA0025004130335

Alūksnē
2020. gada 27. februārī

sēdes protokols Nr.3, 27. p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 46

.lv

Par projektu “Alūksnes novada ūdenstilpju zivju resursu aizsardzība”

sn
e

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

al

uk

1. Piedalīties projektu konkursā Valsts atbalsta zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda
līdzekļiem pasākumā “Zivju resursu aizsardzības pasākumiem, ko veic valsts iestādes
vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība” ar projekta pieteikumu
“Alūksnes novada ūdenstilpju zivju resursu aizsardzība”.
2. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas 2000,00 EUR (divi tūkstoši euro), ko sastāda
plānotais Zivju fonda finansējums 1500,00 EUR (viens tūkstotis pieci simti euro) un,
projekta atbalsta gadījumā, Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējums līdz
500,00 EUR (pieci simti euro).
3. Projekta atbalsta gadījumā:
3.1. nodrošināt šī lēmuma 2. punktā noteikto Alūksnes novada pašvaldības
līdzfinansējumu no Alūksnes novada pašvaldības 2020. gada budžeta līdzekļiem;
3.2. par projekta realizāciju atbildīgo personu noteikt Alūksnes novada pašvaldības
aģentūras “ALJA” direktoru Māri LIETUVIETI.

Domes priekšsēdētājs

A.DUKULIS

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģistrācijas numurs 90000018622
Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV – 4301, tālruņi: 64381496, 29453047, e-pasts: dome@aluksne.lv,
www.aluksne.lv
A/S „SEB banka”, kods UNLALV2X, konts Nr.LV58UNLA0025004130335

Alūksnē
2020. gada 27. februārī

sēdes protokols Nr.3, 28. p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 47

.lv

Par projektu “Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde Pededzes upei”

sn
e

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

al

uk

1. Piedalīties projektu konkursā Valsts atbalsta zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda
līdzekļiem pasākumā „Zinātniskās pētniecības programmu finansēšanai un līdzdalībai
starpvalstu sadarbībā zinātniskajos pētījumos zivsaimniecībā, izņemot tādu iesniegto
programmu un pētījumu finansēšanu, kuri pretendē uz finansējuma saņemšanu no citu
valsts vai Eiropas Savienības fondu finansējuma” ar projekta pieteikumu
“Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde Pededzes upei”.
2. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas līdz 5500,00 EUR (pieci tūkstoši pieci simti
euro), ko sastāda plānotais Zivju fonda finansējums 4400,00 EUR (četri tūkstoši četri
simti euro) un, projekta atbalsta gadījumā, Alūksnes novada pašvaldības
līdzfinansējums līdz 1100,00 EUR (vienam tūkstotim vienam simtam euro).
3. Projekta atbalsta gadījumā:
3.1. nodrošināt šī lēmuma 2. punktā noteikto Alūksnes novada pašvaldības
līdzfinansējumu no Alūksnes novada pašvaldības 2020. gada budžeta līdzekļiem;
3.2. par projekta realizāciju atbildīgo personu noteikt Alūksnes novada pašvaldības
aģentūras “ALJA” direktoru Māri LIETUVIETI.

Domes priekšsēdētājs

A.DUKULIS

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģistrācijas numurs 90000018622
Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV – 4301, tālruņi: 64381496, 29453047, e-pasts: dome@aluksne.lv,
www.aluksne.lv
A/S „SEB banka”, kods UNLALV2X, konts Nr.LV58UNLA0025004130335

Alūksnē
sēdes protokols Nr.3, 29. p.

2020. gada 27. februārī
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 48

.lv

Par projektu “Zivsaimnieciskā izpēte Alūksnes ezerā”

sn
e

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

al

uk

1. Piedalīties projektu konkursā Valsts atbalsta zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda
līdzekļiem pasākumā „Zinātniskās pētniecības programmu finansēšanai un līdzdalībai
starpvalstu sadarbībā zinātniskajos pētījumos zivsaimniecībā, izņemot tādu iesniegto
programmu un pētījumu finansēšanu, kuri pretendē uz finansējuma saņemšanu no citu
valsts vai Eiropas Savienības fondu finansējuma” ar projekta pieteikumu
“Zivsaimnieciskā izpēte Alūksnes ezerā”.
2. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas līdz 6000,00 EUR (seši tūkstoši euro), ko sastāda
plānotais Zivju fonda finansējums 4800,00 EUR (četri tūkstoši astoņi simti euro) un,
projekta atbalsta gadījumā, Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējums līdz 1200,00
EUR (viens tūkstotis divi simti euro).
3. Projekta atbalsta gadījumā:
3.1. nodrošināt šī lēmuma 2. punktā noteikto Alūksnes novada pašvaldības
līdzfinansējumu no Alūksnes novada pašvaldības 2020.gada budžeta līdzekļiem;
3.2. par projekta realizāciju atbildīgo personu noteikt Alūksnes novada pašvaldības
aģentūras “ALJA” direktoru Māri LIETUVIETI.

Domes priekšsēdētājs

A.DUKULIS

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģistrācijas numurs 90000018622
Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV – 4301, tālruņi: 64381496, 29453047, e-pasts: dome@aluksne.lv,
www.aluksne.lv
A/S „SEB banka”, kods UNLALV2X, konts Nr.LV58UNLA0025004130335

Alūksnē
2020. gada 27. februārī

sēdes protokols Nr.3, 30. p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 49

.lv

Par projektu “Bērnu un jauniešu izglītošana par ūdenī esošajām ekosistēmām un to
savstarpējām mijiedarbībām”

sn
e

Izskatot biedrības “C.ALBULA”, reģistrācijas Nr.50008159001, 06.02.2020.
iesniegumu, reģistrētu Alūksnes novada pašvaldībā 06.02.2020. ar Nr. ANP/1- 41/20/475 par
līdzfinansējuma piešķiršanu projektam,
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12. pantu, 21. panta pirmās daļas ievaddaļu
un Alūksnes novada domes 2012. gada 22. novembra saistošo noteikumu Nr.32/2012 “Par
Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski nozīmīgiem projektiem”
1.4.1., 1.4.5., 1.9.1., 3.6.1. apakšpunktu,

al

uk

1. Atbalstīt biedrības “C.ALBULA” (reģistrācijas Nr.50008159001) piedalīšanos Zivju
fonda pasākuma “Sabiedrības informēšanas pasākumi” projektu konkursā ar projektu
“Bērnu un jauniešu izglītošana par ūdenī esošajām ekosistēmām un to savstarpējām
mijiedarbībām”, turpmāk – projekts.
2. Projekta atbalsta gadījumā:
2.1. nodrošināt līdzfinansējumu projekta realizācijai 500 EUR (pieci simti euro)
apmērā no Alūksnes novada pašvaldības 2020.gada budžeta līdzekļiem;
2.2. pašvaldības izpilddirektoram slēgt sadarbības līgumu ar biedrību “C.ALBULA”
par projekta realizāciju.

Domes priekšsēdētājs

A.DUKULIS

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģistrācijas numurs 90000018622
Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV – 4301, tālruņi: 64381496, 29453047, e-pasts: dome@aluksne.lv,
www.aluksne.lv
A/S „SEB banka”, kods UNLALV2X, konts Nr.LV58UNLA0025004130335

Alūksnē
2020. gada 27. februārī

sēdes protokols Nr.3, 31. p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 50

.lv

Par grozījumiem Alūksnes novada domes 30.05.2019. lēmumā Nr. 166 “Par projektu
“Ģimeņu atpūtas vietas ierīkošana Pededzes pagastā””

uk

sn
e

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. un 6. punktu,
21. panta pirmās daļas 23. un 27. punktu, Ministru kabineta 2015. gada 13. oktobra noteikumu
Nr. 590 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai
apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības
stratēģiju”” 49. punktu, Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. aktualizētā
Rīcības plāna, kas apstiprināts ar Alūksnes novada domes 29.01.2015. lēmumu Nr.16,
7.2. punktu un Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. aktualizētā Investīciju
plāna 2015.-2020. gadam 79.10. punktu,

al

1. Izdarīt grozījumus Alūksnes novada domes 30.05.2019. lēmumā Nr. 166 “Par
projektu “Ģimeņu atpūtas vietas ierīkošana Pededzes pagastā”” (turpmāk – Lēmums) un izteikt
Lēmuma 2. un 3.punktu šādā redakcijā:
“2. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas 29 942,43 EUR (divdesmit deviņi tūkstoši
deviņi simti četrdesmit divi euro 43 centi), ko sastāda projekta:
2.1. attiecināmās izmaksas 29 644,04 EUR (divdesmit deviņi tūkstoši seši simti
četrdesmit četri euro 4 centi), tajā skaitā:
2.1.1. paredzamais ELFLA finansējums 90% apmērā no kopējām izmaksām jeb
26 679,64 EUR (divdesmit seši tūkstoši seši simti septiņdesmit deviņi euro
64 centi),
2.1.2. Alūksnes novada pašvaldības finansējums 10% apmērā no kopējām
izmaksām jeb 2964,40 EUR (divi tūkstoši deviņi simti sešdesmit četri euro 40
centi),
2.2. neattiecināmās izmaksas (saskaņā ar iepirkuma rezultātiem) - 298,39 EUR (divi
simti deviņdesmit astoņi euro 39 centi).
3. Nodrošināt Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējumu attiecināmajām un
neattiecināmajām izmaksām 3262,79 EUR (trīs tūkstoši divi simti sešdesmit divi euro
79 centi) no Alūksnes novada pašvaldības 2020. gada budžeta līdzekļiem.”
2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.
Domes priekšsēdētājs
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Par izmaiņām Administratīvās komisijas sastāvā
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Pamatojoties uz A. UPĪŠA 06.02.2020. iesniegumu, kas reģistrēts Alūksnes novada
pašvaldībā 06.02.2020. ar Nr. ANP/1-42/20/476, un saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
21. panta pirmās daļas 9. punktu,
Atbrīvot Arturu UPĪTI no Alūksnes novada pašvaldības Administratīvās komisijas locekļa
amata.

al

uk

Domes priekšsēdētājs
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Izskatot Alūksnes novada bāriņtiesas locekles Lienes ZIRDZIŅAS iesniegumu par
atbrīvošanu no Alūksnes novada bāriņtiesas locekļa amata, reģistrēts Alūksnes novada
pašvaldībā 30.01.2020. ar Nr. ANP/1-42/20/389,
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 26. punktu, Darba
likuma 100. panta pirmo daļu, Bāriņtiesu likuma 12. panta pirmās daļas 1. punktu,

uk

Atbrīvot 2020. gada 28. februārī no Alūksnes novada bāriņtiesas locekļa amata Lieni
ZIRDZIŅU.
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ALŪKSNES NOVADA DOMES
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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,
Par Alūksnes novada bāriņtiesas locekli no 2020. gada 3. marta uz pieciem gadiem
ievēlēt Viktoriju BANTERSONI, personas kods [..].
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ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 54

Par atļauju Rudītei PEHLAKAI savienot amatus
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Izskatījusi Rudītes PEHLAKAS 04.02.2020. iesniegumu (saņemts Alūksnes novada
pašvaldībā 04.02.2020. un reģistrēts ar Nr. ANP/1-42/20/432), kurā viņa lūdz atļauju
savienot valsts amatpersonas – Ilzenes pagasta pārvaldes vadītājas amatu ar nomas tiesību
izsoļu komisijas Alsviķu, Ilzenes un Zeltiņu pagasta pārvaldēs (turpmāk – Komisija)
locekles amatu, Alūksnes novada dome konstatē:
1.1. Ņemot vērā Alūksnes novada domes 09.12.2019. lēmumu Nr. 365 „Par Ilzenes pagasta
pārvaldes vadītāju” (sēdes protokols Nr.14, 15.p.) un 10.12.2019. darba līgumu Nr.159
R.PEHLAKA strādā Alūksnes novada pašvaldībā Ilzenes pagasta pārvaldes vadītājas
amatā. Saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu
darbībā” (turpmāk tekstā – Likums), 4. panta pirmās daļas 14.punktu, pašvaldības
pagasta pārvaldes vadītājs ir valsts amatpersona.
1.2. Ņemot vērā Alūksnes novada domes 22.11.2018. noteikumus Nr.6/2018 “Kārtība,
kādā tiek organizēts pašvaldības nekustamo īpašumu iznomāšana vai atsavināšanas
process”, Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektores J.ČUGUNOVAS 29.01.2020.
rīkojumu Nr. ANP/1-6/20/33, R.PEHLAKA apstiprināta Komisijā locekles amatā. Šīs
Komisijas uzdevumi ir organizēt attiecīgajā pagasta teritoriālajā vienībā esošo
pašvaldībai piederošo un piekrītošo apbūvētu zemesgabalu vai neapbūvētu
zemesgabalu (bez apbūves tiesībām), zemesgabalu zemes dzīļu, kā arī ēku (būvju) vai
nedzīvojamo telpu un tām funkcionāli nepieciešamo zemes gabalu vai to daļu nomas
tiesību izsoli.
1.3. Saskaņā ar Likuma 4. panta otro daļu, šīs Komisijas loceklis, ir valsts amatpersona.
Likuma 6.panta pirmā daļa nosaka, ka valsts amatpersonai ir atļauts savienot valsts
amatpersonas amatu ar citu amatu, uzņēmuma līguma vai pilnvarojuma izpildi, vai
saimniecisko darbību individuālā komersanta statusā, vai reģistrējoties Valsts ieņēmumu
dienestā kā saimnieciskās darbības veicējam saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma
nodokli", ja šajā likumā vai citā normatīvajā aktā nav paredzēti valsts amatpersonas amata
savienošanas ierobežojumi. Turklāt, ja Likumā nav noteikti stingrāki ierobežojumi, valsts
amatpersonai, ievērojot šā likuma 7. panta otrajā, trešajā, ceturtajā, piektajā un sestajā daļā
noteiktos speciālos amatu savienošanas ierobežojumus, ir atļauts savienot valsts amatpersonas
1.
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amatu ne vairāk kā ar diviem citiem algotiem vai citādi atlīdzinātiem valsts amatpersonas
amatiem vai amatiem citās publiskas personas institūcijās. Par šajā daļā minētajiem amatiem
nav uzskatāms pedagoga, zinātnieka, ārsta, profesionāla sportista un radošais darbs. Šajā daļā
minētā 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 pagasta pārvaldes vadītājam ir noteikti
Likuma 7.panta ceturtajā daļā, kurā noteikts, ka minētā amatpersona var savienota valsts
amatpersonas amatu tikai ar:
1) amatu arodbiedrībā, biedrībā vai nodibinājumā, politiskajā partijā, politisko partiju
apvienībā vai reliģiskajā organizācijā, ja šā panta septītajā daļā nav noteikts citādi;
2) šādiem amatiem, ja tas nerada interešu konfliktu un ir saņemta tās valsts
amatpersonas vai koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu
iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā:
a) amatu kapitālsabiedrībā, kurā publiska persona vai publiskas personas
kapitālsabiedrība ir dalībnieks, ja tas saistīts ar publiskas personas interešu
pārstāvēšanu šajā kapitālsabiedrībā,
b) citu amatu publiskas personas institūcijā,
c) eksperta (konsultanta) darbu, kura izpildes vieta ir citas valsts administrācija,
starptautiskā organizācija vai tās pārstāvniecība (misija).
2. 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.
3. Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas ievaddaļai, dome var izskatīt
jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var iecelt
amatā pašvaldības iestāžu vadītājus (21.panta pirmās daļas 9.punkts), līdz ar to secināms,
ka Alūksnes novada pašvaldības dome ir institūcija, kas saskaņā ar Likuma 7.panta ceturto
daļu ir kompetenta sniegt atļauju R.PEHLAKAI savienot valsts amatpersonas amatu ar citu
valsts amatpersonas amatu.
4. Ņemot vērā šī lēmuma sagatavošanas laikā konstatētos faktiskos apstākļus un izvērtējot
Ilzenes pagasta pārvaldes vadītāja amata pienākumus, Komisijas locekļa amata
pienākumus, kā arī saņemot R.PEHLAKAS 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 personiskās un mantiskās intereses un, ka amatu savienošana nav
pretrunā ar ētikas normām un nekaitēs viņas tiešo amata pienākumu un Komisijas locekļa
amata pienākumu pildīšanai, ievērojot likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbībā” 2.pantā noteikto mērķi un pamatojoties uz tā 6.pantu, 7.panta ceturto
daļu, 8.1 panta piektās daļas 1. un 2.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu,
atļaut Rudītei PEHLAKA (personas kods [..]) savienot Ilzenes pagasta pārvaldes vadītājas
amatu un nomas tiesību izsoļu komisijas Alsviķu, Ilzenes, Zeltiņu pagastu pārvaldēs locekles
amatu.
Amatpersona nevar paļauties uz to, ka šī atļauja vienmēr būs spēkā. Atbilstoši Likuma
8. panta sestajai daļai un Administratīvā procesa likuma 68.panta pirmajai daļai, šis lēmums
izdots ar atcelšanas atrunu. Amatpersonai savas kompetences ietvaros ir pienākums rakstiski
informēt Alūksnes novada pašvaldību, ja mainījušies tiesiskie vai faktiskie apstākļi, kas ir
pamatā šī lēmuma izdošanai un varētu nepieļaut turpmāku amatu savienošanu.
1

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

Satur ierobežotas pieejamības informāciju – personas kodu

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģistrācijas numurs 90000018622
Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV – 4301, tālruņi: 64381496, 29453047, e-pasts: dome@aluksne.lv,
www.aluksne.lv
A/S „SEB banka”, kods UNLALV2X, konts Nr.LV58UNLA0025004130335

Alūksnē
2020. gada 27. februārī

sēdes protokols Nr.3, 36. p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
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LĒMUMS Nr. 55

Par atļauju Elitai LAIVAI savienot amatus
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1. Izskatījusi Elitas LAIVAS 03.02.2020. iesniegumu (saņemts Alūksnes novada pašvaldībā
05.02.2020. un reģistrēts ar Nr. ANP/1-42/20/463), kurā viņa lūdz atļauju savienot valsts
amatpersonas – Zeltiņu pagasta pārvaldes vadītājas amatu ar nomas tiesību izsoļu komisijas
Alsviķu, Ilzenes un Zeltiņu pagastu pārvaldēs ( turpmāk – Komisija) priekšsēdētāja vietnieces
amatu, Alūksnes novada dome konstatē:
1.1. Ņemot vērā Alūksnes novada domes 09.12.2019. lēmumu Nr. 384 “Par Zeltiņu pagasta
pārvaldes vadītāju” (ārkārtas sēdes protokols Nr.14, 20.punkts) un 10.12.2019. darba
līgumu Nr. 151 Elita LAIVA strādā Zeltiņu pagasta pārvaldes vadītājas amatā,
atbilstoši likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
(turpmāk – Likums), 4.panta pirmās daļas 14.punktam, pagasta pārvaldes vadītājs
novada pašvaldībā ir valsts amatpersona.
1.2. Ņemot vērā Alūksnes novada domes 22.11.2018. noteikumus Nr.6/2018 “Kārtība,
kādā tiek organizēts pašvaldības nekustamo īpašumu iznomāšana vai atsavināšanas
process”, ar Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektores J.ČUGUNOVAS
29.01.2020. rīkojumu Nr. ANP/1-6/20/33 “Par komisijas sastāvu apstiprināšanu”, Elita
LAIVA ir apstiprināta Komisijas priekšsēdētāja vietnieces amatā. Komisijas
uzdevumi ir organizēt attiecīgajā pagasta teritoriālajā vienībā esošo pašvaldībai
piekrītošu vai piederošu apbūvētu zemesgabalu vai neapbūvētu zemesgabalu (bez
apbūves tiesībām), zemesgabalu zemes dzīļu, kā arī ēku (būvju) vai nedzīvojamo telpu
un tām funkcionāli nepieciešamo zemes gabalu vai to daļu nomas tiesību izsoli.
Atbilstoši Likuma 4.panta otrās daļas 3.punktam, Komisijas priekšsēdētāja vietnieks ir
valsts amatpersona.
2. Likuma 6.panta pirmā un otrā daļa noteic, ka valsts amatpersonai ir atļauts savienot valsts
amatpersonas amatu ar citu amatu, uzņēmuma līguma vai pilnvarojuma izpildi, vai
saimniecisko darbību individuālā komersanta statusā, vai reģistrējoties Valsts ieņēmumu
dienestā kā saimnieciskās darbības veicējam saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma
nodokli", ja šajā likumā vai citā normatīvajā aktā nav paredzēti valsts amatpersonas amata
savienošanas ierobežojumi. Ja likumā nav noteikti stingrāki ierobežojumi, valsts
amatpersonai, ievērojot šā likuma 7. panta otrajā, trešajā, ceturtajā, piektajā un sestajā daļā
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noteiktos speciālos amatu savienošanas ierobežojumus, ir atļauts savienot valsts
amatpersonas amatu ne vairāk kā ar diviem citiem algotiem vai citādi atlīdzinātiem valsts
amatpersonas amatiem vai amatiem citās publiskas personas institūcijās. Par šajā daļā
minētajiem amatiem nav uzskatāms pedagoga, zinātnieka, ārsta, profesionāla sportista un
radošais darbs. Šajā daļā minētā 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 pagasta pārvaldes vadītājam kā valsts
amatpersonai ir noteikti Likuma 7.panta ceturtajā daļā, kur norādīts, ka minētā amatpersona var
savienot valsts amatpersonas amatu tikai ar:
1) amatu arodbiedrībā, biedrībā vai nodibinājumā, politiskajā partijā, politisko
partiju apvienībā vai reliģiskajā organizācijā, ja šā panta septītajā daļā nav noteikts citādi;
2) šādiem amatiem, ja tas nerada interešu konfliktu un ir saņemta tās valsts
amatpersonas vai koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu iecēlusi,
ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā:
a) amatu kapitālsabiedrībā, kurā publiska persona vai publiskas personas
kapitālsabiedrība ir dalībnieks, ja tas saistīts ar publiskas personas interešu pārstāvēšanu
šajā kapitālsabiedrībā,
b) citu amatu publiskas personas institūcijā,
c) eksperta (konsultanta) darbu, kura izpildes vieta ir citas valsts administrācija,
starptautiskā organizācija vai tās pārstāvniecība (misija).
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 ievaddaļai, dome var izskatīt
jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var iecelt amatā
pašvaldības iestāžu vadītājus (21. panta pirmās daļas 9. punkts), līdz ar to secināms, ka Alūksnes
novada pašvaldības dome ir institūcija, kas saskaņā ar Likuma 7.panta ceturto daļu ir kompetenta
sniegt atļauju Elitai LAIVAI savienot valsts amatpersonas amatu ar citu valsts amatpersonas
amatu.
6. Ņemot vērā šī lēmuma sagatavošanas laikā konstatētos faktiskos apstākļus un izvērtējot
Zeltiņu pagasta pārvaldes vadītāja un Komisijas priekšsēdētāja vietnieka amata pienākumus, kā
arī saņemot apliecinājumu, ka Elita LAIVA, veicot valsts amatpersonas amata pienākumus,
nepiedalīsies lēmumu pieņemšanā, kā arī neveiks citas ar valsts amatpersonas amatiem saistītas
darbības, kas ietekmētu vai varētu ietekmēt viņas, viņas radinieku vai darījuma partneru
personiskās un mantiskās intereses un, ka šo amatu savienošana nav pretrunā ar ētikas normām
un nekaitēs Zeltiņu pagasta pārvaldes vadītājas amata un Komisijas priekšsēdētājas vietnieces
amata pienākumu pildīšanai, ievērojot likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbībā” 2.pantā noteikto mērķi un pamatojoties uz tā 6.pantu, 7.panta ceturtās daļas
2) punkta b) apakšpunktu, 81. panta piektās daļas 1. un 2.punktu, likuma “Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 27.punktu,
atļaut Elitai LAIVAI (personas kods [..]) savienot Zeltiņu pagasta pārvaldes vadītājas amatu un
nomas tiesību izsoļu komisijas Alsviķu, Ilzenes un Zeltiņu pagastu pārvaldēs priekšsēdētāja
vietnieces 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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Satur ierobežotas pieejamības informāciju – personas kodu
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A/S „SEB banka”, kods UNLALV2X, konts Nr.LV58UNLA0025004130335

Alūksnē
2020. gada 27. februārī

sēdes protokols Nr.3, 37. p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
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LĒMUMS Nr. 56

Par atļauju Ingrīdai SNIEDZEI savienot amatus
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1. Izskatījusi Ingrīdas SNIEDZES 03.02.2020. iesniegumu (saņemts Alūksnes novada
pašvaldībā 03.02.2020. un reģistrēts ar Nr. ANP/1-42/20/425), kurā viņa lūdz atļauju
savienot valsts amatpersonas – Alsviķu pagasta pārvaldes vadītājas amatu ar nomas
tiesību izsoļu komisijas Alsviķu, Ilzenes un Zeltiņu pagasta pārvaldēs (turpmāk –
Komisija) priekšsēdētājas amatu, valdes locekles amatu biedrībā “LAURENCENES
IELA 4 K-2” kā arī saimnieciskās darbības veikšanu ārsta pedagoģiskās darbības
pakalpojumu jomā un nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un iznomāšanas jomā,
Alūksnes novada dome konstatē:
1.1.Ņemot vērā Alūksnes novada domes 09.12.2019. lēmumu Nr. 365 “Par Alsviķu
pagasta pārvaldes vadītāju” (sēdes protokols Nr.14, 1.p.) un 08.02.2013. darba
līgumu Nr.4 I.SNIEDZE turpina strādāt Alūksnes novada pašvaldībā Alsviķu
pagasta pārvaldes vadītājas amatā. Saskaņā ar likuma “Par interešu konflikta
novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (turpmāk – Likums), 4. panta pirmās daļas
14.punktu, pašvaldības pagasta pārvaldes vadītājs ir valsts amatpersona.
1.2.Ņemot vērā Alūksnes novada domes 22.11.2018. noteikumus Nr.6/2018 “Kārtība,
kādā tiek organizēts pašvaldības nekustamo īpašumu iznomāšana vai atsavināšanas
process”, Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektores J.ČUGUNOVAS
29.01.2020. rīkojumu Nr. ANP/1-6/20/33, I.SNIEDZE apstiprināta Komisijā
priekšsēdētājas amatā. Šīs Komisijas uzdevumi ir organizēt attiecīgajā pagasta
teritoriālajā vienībā esošo pašvaldībai piederošo un piekrītošo apbūvētu
zemesgabalu vai neapbūvētu zemesgabalu (bez apbūves tiesībām), zemesgabalu
zemes dzīļu, kā arī ēku (būvju) vai nedzīvojamo telpu un tām funkcionāli
nepieciešamo zemes gabalu vai to daļu nomas tiesību izsoli.
1.3. Atbilstoši I.SNIEDZES iesniegumā norādītajam, viņa darbojas biedrībā
„LAURENCENES IELA 4 K-2”, par valdes locekli, veic saimniecisko darbību
ārsta pedagoģiskās darbības pakalpojumu jomā un savu nekustamo īpašumu
apsaimniekošanas un iznomāšanas jomā. Secināms, ka Likuma 4.panta izpratnē
minētajos amatos I.SNIEDZE nav uzskatāma par valsts amatpersonu.
Likuma 6.panta pirmā daļa nosaka, ka valsts amatpersonai ir atļauts savienot valsts
amatpersonas amatu ar citu amatu, uzņēmuma līguma vai pilnvarojuma izpildi, vai
saimniecisko darbību individuālā komersanta statusā, vai reģistrējoties Valsts ieņēmumu
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dienestā kā saimnieciskās darbības veicējam saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma
nodokli", ja šajā likumā vai citā normatīvajā aktā nav paredzēti valsts amatpersonas amata
savienošanas ierobežojumi. Turklāt, ja Likumā nav noteikti stingrāki ierobežojumi, valsts
amatpersonai, ievērojot šā likuma 7. panta otrajā, trešajā, ceturtajā, piektajā un sestajā daļā
noteiktos speciālos amatu savienošanas ierobežojumus, ir atļauts savienot valsts amatpersonas
amatu ne vairāk kā ar diviem citiem algotiem vai citādi atlīdzinātiem valsts amatpersonas
amatiem vai amatiem citās publiskas personas institūcijās. Par šajā daļā minētajiem amatiem
nav uzskatāms pedagoga, zinātnieka, ārsta, profesionāla sportista un radošais darbs. Šajā daļā
minētā amatu savienošana pieļaujama, ja tā nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts
amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu
pildīšanai. Valsts amatpersonai, kurai šā likuma 7. pantā noteikti speciālie amatu savienošanas
ierobežojumi, ir atļauts savienot valsts amatpersonas amatu ar:
1) amatu, kuru tā ieņem saskaņā ar likumu, Saeimas apstiprinātajiem starptautiskajiem
līgumiem, Ministru kabineta noteikumiem un rīkojumiem, ja tas neapdraud normatīvajos
aktos šai valsts amatpersonai vai institūcijai, kurā tā nodarbināta, noteikto patstāvību;
2) pedagoga, zinātnieka, ārsta, profesionāla sportista vai radošo darbu, arī veicot šo
darbu kā saimnieciskās darbības veicējam saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma
nodokli";
3) saimniecisko darbību individuālā komersanta statusā vai kā saimnieciskās darbības
veicējam saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli", ja šīs darbības ietvaros
tiek gūti ienākumi tikai no lauksaimnieciskās ražošanas, mežizstrādes, zvejniecības,
lauku tūrisma vai prakses ārsta profesionālās darbības;
4) saimniecisko darbību, kura tiek veikta, pārvaldot šai valsts amatpersonai piederošo
nekustamo īpašumu, kā saimnieciskās darbības veicējam saskaņā ar likumu "Par
iedzīvotāju ienākuma nodokli";
5) tāda pilnvarojuma izpildi, uz kura pamata šī amatpersona rīkojas sava radinieka
vārdā, ja tas nerada interešu konfliktu;
6) amatu Valsts prezidenta izveidotā komisijā, padomē vai Ordeņu kapitulā, ja tas nerada
interešu konfliktu;
7) dienestu Zemessardzē, ja likumā nav noteikts citādi.
2. Speciālie amata savienošanas ierobežojumi pagasta pārvaldes vadītājam ir noteikti Likuma
7.panta ceturtajā daļā, kurā noteikts, ka minētā amatpersona var savienota valsts
amatpersonas amatu tikai ar:
1) amatu arodbiedrībā, biedrībā vai nodibinājumā, politiskajā partijā, politisko partiju
apvienībā vai reliģiskajā organizācijā, ja šā panta septītajā daļā nav noteikts citādi;
2) šādiem amatiem, ja tas nerada interešu konfliktu un ir saņemta tās valsts
amatpersonas vai koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu
iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā:
a) amatu kapitālsabiedrībā, kurā publiska persona vai publiskas personas
kapitālsabiedrība ir dalībnieks, ja tas saistīts ar publiskas personas interešu
pārstāvēšanu šajā kapitālsabiedrībā,
b) citu amatu publiskas personas institūcijā,
c) eksperta (konsultanta) darbu, kura izpildes vieta ir citas valsts administrācija,
starptautiskā organizācija vai tās pārstāvniecība (misija).
3. 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.
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Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas ievaddaļai, dome var izskatīt
jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var iecelt
amatā iestāžu vadītājus (21.panta pirmās daļas 9.punkts), līdz ar to secināms, ka Alūksnes
novada pašvaldības dome ir institūcija, kas saskaņā ar Likuma 7.panta ceturto daļu ir
kompetenta sniegt atļauju I.SNIEDZEI savienot valsts amatpersonas amatu ar citu valsts
amatpersonas amatu.
Ņemot vērā šī lēmuma sagatavošanas laikā konstatētos faktiskos apstākļus un izvērtējot
Alsviķu pagasta pārvaldes vadītāja amata pienākumus, Komisijas priekšsēdētāja amata
pienākumus, biedrības „LAURENCENES IELA 4 K-2” valdes locekļa pienākumus un
saimniecisko darbību ārsta pedagoģiskās darbības pakalpojumu jomā un sev piederošo
nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un iznomāšanas jomā, kā arī saņemot I.SNIEDZES
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 personiskās un mantiskās intereses
un, ka amatu savienošana nav pretrunā ar ētikas normām un nekaitēs viņas tiešo amata
pienākumu un Komisijas priekšsēdētājas amata pienākumu pildīšanai, ievērojot likuma
„Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 2.pantā noteikto mērķi un
pamatojoties uz tā 6.pantu, 7.panta ceturto daļu, 8.1 panta piektās daļas 1. un 2.punktu,
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
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atļaut Ingrīdai SNIEDZEI (personas kods [..]) savienot Alūksnes novada pašvaldības
Alsviķu pagasta pārvaldes vadītājas amatu, nomas tiesību izsoļu komisijas Alsviķu, Ilzenes,
Zeltiņu pagastu pārvaldēs priekšsēdētājas amatu, biedrības “LAURENCENES IELA 4 K-2”,
reģistrācijas Nr. 40008183730, valdes locekles amatu un saimniecisko darbību ārsta
pedagoģiskās darbības pakalpojumu jomā un savu nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un
iznomāšanas jomā.
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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.
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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.
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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LĒMUMS Nr. 57

Par atļauju Ilzei PAIAI savienot amatus
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1. Izskatījusi Ilzes PAIAS 18.02.2020. iesniegumu (saņemts Alūksnes novada pašvaldībā
18.02.2020. un reģistrēts ar Nr. ANP/1-42/20/624), kurā viņa lūdz atļauju savienot valsts
amatpersonas – Liepnas pagasta pārvaldes vadītājas amatu ar nomas tiesību izsoļu komisijas
Malienas, Mālupes un Liepnas pagastu pārvaldēs (turpmāk – Komisija) priekšsēdētājas amatu,
Alūksnes novada dome konstatē:
1.1.Ņemot vērā Alūksnes novada domes 09.12.2019. lēmumu Nr. 382 “Par Liepnas
pagasta pārvaldes vadītāju” (ārkārtas sēdes protokols Nr.14, 18.punkts) un
10.12.2019. darba līgumu Nr. 163 Ilze PAIA strādā Liepnas pagasta pārvaldes
vadītājas amatā, atbilstoši likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbībā” (turpmāk – Likums), 4.panta pirmās daļas 14.punktam,
pagasta pārvaldes vadītājs novada pašvaldībā ir valsts amatpersona.
1.2.Ņemot vērā Alūksnes novada domes 22.11.2018. noteikumus Nr.6/2018 “Kārtība,
kādā tiek organizēts pašvaldības nekustamo īpašumu iznomāšana vai atsavināšanas
process”, ar Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektores J.ČUGUNOVAS
29.01.2020. rīkojumu Nr. ANP/1-6/20/33 “Par komisijas sastāvu apstiprināšanu”,
Ilze PAIA ir apstiprināta Komisijas priekšsēdētājas amatā. Komisijas uzdevumi ir
organizēt attiecīgajā pagasta teritoriālajā vienībā esošo pašvaldībai piekrītošu vai
piederošu apbūvētu zemesgabalu vai neapbūvētu zemesgabalu (bez apbūves
tiesībām), zemesgabalu zemes dzīļu, kā arī ēku (būvju) vai nedzīvojamo telpu un
tām funkcionāli nepieciešamo zemes gabalu vai to daļu nomas tiesību izsoli.
Atbilstoši Likuma 4.panta otrās daļas 3.punktam, Komisijas priekšsēdētājs ir valsts
amatpersona.
2. Likuma 6.panta pirmā un otrā daļa noteic, ka valsts amatpersonai ir atļauts savienot valsts
amatpersonas amatu ar citu amatu, uzņēmuma līguma vai pilnvarojuma izpildi, vai
saimniecisko darbību individuālā komersanta statusā, vai reģistrējoties Valsts ieņēmumu
dienestā kā saimnieciskās darbības veicējam saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma
nodokli", ja šajā likumā vai citā normatīvajā aktā nav paredzēti valsts amatpersonas amata
savienošanas ierobežojumi. Ja likumā nav noteikti stingrāki ierobežojumi, valsts
amatpersonai, ievērojot šā likuma 7. panta otrajā, trešajā, ceturtajā, piektajā un sestajā daļā
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noteiktos speciālos amatu savienošanas ierobežojumus, ir atļauts savienot valsts
amatpersonas amatu ne vairāk kā ar diviem citiem algotiem vai citādi atlīdzinātiem valsts
amatpersonas amatiem vai amatiem citās publiskas personas institūcijās. Par šajā daļā
minētajiem amatiem nav uzskatāms pedagoga, zinātnieka, ārsta, profesionāla sportista un
radošais darbs. Šajā daļā minētā 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 pagasta pārvaldes vadītājam kā valsts
amatpersonai ir noteikti Likuma 7.panta ceturtajā daļā, kur norādīts, ka minētā amatpersona var
savienot valsts amatpersonas amatu tikai ar:
1) amatu arodbiedrībā, biedrībā vai nodibinājumā, politiskajā partijā, politisko
partiju apvienībā vai reliģiskajā organizācijā, ja šā panta septītajā daļā nav noteikts citādi;
2) šādiem amatiem, ja tas nerada interešu konfliktu un ir saņemta tās valsts
amatpersonas vai koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu iecēlusi,
ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā:
a) amatu kapitālsabiedrībā, kurā publiska persona vai publiskas personas
kapitālsabiedrība ir dalībnieks, ja tas saistīts ar publiskas personas interešu pārstāvēšanu
šajā kapitālsabiedrībā,
b) citu amatu publiskas personas institūcijā,
c) eksperta (konsultanta) darbu, kura izpildes vieta ir citas valsts administrācija,
starptautiskā organizācija vai tās pārstāvniecība (misija).
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 ievaddaļai, dome var izskatīt
jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var iecelt amatā
pašvaldības iestāžu vadītājus (21. panta pirmās daļas 9. punkts), līdz ar to secināms, ka Alūksnes
novada pašvaldības dome ir institūcija, kas saskaņā ar Likuma 7.panta ceturto daļu ir kompetenta
sniegt atļauju Ilzei PAIA savienot valsts amatpersonas amatu ar citu valsts amatpersonas amatu.
6. Ņemot vērā šī lēmuma sagatavošanas laikā konstatētos faktiskos apstākļus un izvērtējot
Liepnas pagasta pārvaldes vadītāja un Komisijas priekšsēdētāja amata pienākumus, kā arī
saņemot Ilzes PAIAS apliecinājumu par to, ka, veicot valsts amatpersonas amata pienākumus,
nepiedalīsies lēmumu pieņemšanā, kā arī neveiks citas ar valsts amatpersonas amatiem saistītas
darbības, kas ietekmētu vai varētu ietekmēt viņas, viņas radinieku vai darījuma partneru
personiskās un mantiskās intereses un, ka šo amatu savienošana nav pretrunā ar ētikas normām
un nekaitēs Liepnas pagasta pārvaldes vadītāja amata un Komisijas priekšsēdētāja amata
pienākumu pildīšanai, ievērojot likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu
darbībā” 2.pantā noteikto mērķi un pamatojoties uz tā 6.pantu, 7.panta ceturtās daļas 2) punkta
b) apakšpunktu, 81. panta piektās daļas 1. un 2.punktu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu,
atļaut Ilzei PAIAI (personas kods [..]) savienot Liepnas pagasta pārvaldes vadītājas amatu un
nomas tiesību izsoļu komisijas Malienas, Mālupes un Liepnas pagastu pārvaldēs priekšsēdētājas
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

Satur ierobežotas pieejamības informāciju - personas kodu

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģistrācijas numurs 90000018622
Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV – 4301, tālruņi: 64381496, 29453047, e-pasts: dome@aluksne.lv,
www.aluksne.lv
A/S „SEB banka”, kods UNLALV2X, konts Nr.LV58UNLA0025004130335

Alūksnē
2020. gada 27. februārī

sēdes protokols Nr.3, 39. p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
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LĒMUMS Nr. 58

Par atļauju Aigai MŪRNIECEI savienot amatus
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1. Izskatījusi Aigas MŪRNIECES 18.02.2020. iesniegumu (saņemts Alūksnes novada
pašvaldībā 19.02.2020. un reģistrēts ar Nr. ANP/1-42/20/637), kurā viņa lūdz atļauju savienot
valsts amatpersonas - Jaunlaicenes pagasta pārvaldes vadītājas amatu ar nomas tiesību izsoļu
komisijas Jaunlaicenes, Veclaicenes un Ziemera pagastu pārvaldēs (turpmāk – Komisija)
locekles amatu, Alūksnes novada dome konstatē:
1.1.Ņemot vērā Alūksnes novada domes 09.12.2019. lēmumu Nr. 380 “Par
Jaunlaicenes pagasta pārvaldes vadītāju” (ārkārtas sēdes protokols Nr.14,
16.punkts) un 10.12.2019. darba līgumu Nr. 165 Aiga MŪRNIECE strādā
Jaunlaicenes pagasta pārvaldes vadītājas amatā un atbilstoši likuma “Par interešu
konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (turpmāk – Likums), 4.panta
pirmās daļas 14.punktam, pagasta pārvaldes vadītājs novada pašvaldībā ir valsts
amatpersona.
1.2.Ņemot vērā Alūksnes novada domes 22.11.2018. noteikumus Nr.6/2018 “Kārtība,
kādā tiek organizēts pašvaldības nekustamo īpašumu iznomāšana vai atsavināšanas
process”, ar Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektores J.ČUGUNOVAS
29.01.2020. rīkojumu Nr. ANP/1-6/20/33 “Par komisijas sastāvu apstiprināšanu”,
Aiga MŪRNIECE ir apstiprināta Komisijas locekles amatā. Komisijas uzdevumi
ir organizēt attiecīgajā pagasta teritoriālajā vienībā esošo pašvaldībai piekrītošu vai
piederošu apbūvētu zemesgabalu vai neapbūvētu zemesgabalu (bez apbūves
tiesībām), zemesgabalu zemes dzīļu, kā arī ēku (būvju) vai nedzīvojamo telpu un
tām funkcionāli nepieciešamo zemes gabalu vai to daļu nomas tiesību izsoli.
Saskaņā ar Likuma 4.panta otro daļu, Komisijas loceklis ir valsts amatpersona.
2. Likuma 6.panta pirmā un otrā daļa noteic, ka valsts amatpersonai ir atļauts savienot valsts
amatpersonas amatu ar citu amatu, uzņēmuma līguma vai pilnvarojuma izpildi, vai
saimniecisko darbību individuālā komersanta statusā, vai reģistrējoties Valsts ieņēmumu
dienestā kā saimnieciskās darbības veicējam saskaņā ar likumu “Par iedzīvotāju ienākuma
nodokli”, ja šajā likumā vai citā normatīvajā aktā nav paredzēti valsts amatpersonas amata
savienošanas ierobežojumi. Ja likumā nav noteikti stingrāki ierobežojumi, valsts
amatpersonai, ievērojot šā likuma 7. panta otrajā, trešajā, ceturtajā, piektajā un sestajā daļā
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noteiktos speciālos amatu savienošanas ierobežojumus, ir atļauts savienot valsts
amatpersonas amatu ne vairāk kā ar diviem citiem algotiem vai citādi atlīdzinātiem valsts
amatpersonas amatiem vai amatiem citās publiskas personas institūcijās. Par šajā daļā
minētajiem amatiem nav uzskatāms pedagoga, zinātnieka, ārsta, profesionāla sportista un
radošais darbs. Šajā daļā minētā 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 pagasta pārvaldes vadītājam kā valsts
amatpersonai ir noteikti Likuma 7.panta ceturtajā daļā, kur norādīts, ka minētā amatpersona
var savienot valsts amatpersonas amatu tikai ar:
1) amatu arodbiedrībā, biedrībā vai nodibinājumā, politiskajā partijā, politisko
partiju apvienībā vai reliģiskajā organizācijā, ja šā panta septītajā daļā nav noteikts citādi;
2) šādiem amatiem, ja tas nerada interešu konfliktu un ir saņemta tās valsts
amatpersonas vai koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu iecēlusi,
ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā:
a) amatu kapitālsabiedrībā, kurā publiska persona vai publiskas personas
kapitālsabiedrība ir dalībnieks, ja tas saistīts ar publiskas personas interešu pārstāvēšanu
šajā kapitālsabiedrībā,
b) citu amatu publiskas personas institūcijā,
c) eksperta (konsultanta) darbu, kura izpildes vieta ir citas valsts administrācija,
starptautiskā organizācija vai tās pārstāvniecība (misija).
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 ievaddaļai, dome var izskatīt
jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var iecelt amatā
pašvaldības iestāžu vadītājus (21. panta pirmās daļas 9. punkts), līdz ar to secināms, ka Alūksnes
novada pašvaldības dome ir institūcija, kas saskaņā ar Likuma 7.panta ceturto daļu ir kompetenta
sniegt atļauju Aigai MŪRNIECEI savienot valsts amatpersonas amatu ar citu valsts amatpersonas
amatu.
6. Ņemot vērā šī lēmuma sagatavošanas laikā konstatētos faktiskos apstākļus un izvērtējot
Jaunlaicenes pagasta pārvaldes vadītāja un Komisijas locekles amata pienākumus, kā arī
pieņemot, ka Aiga MŪRNIECE, veicot valsts amatpersonas amata pienākumus, nepiedalīsies
lēmumu pieņemšanā, kā arī neveiks citas ar valsts amatpersonas amatiem saistītas darbības, kas
ietekmētu vai varētu ietekmēt viņas, viņas radinieku vai darījuma partneru personiskās un
mantiskās intereses un, ka šo amatu savienošana nav pretrunā ar ētikas normām un nekaitēs
Jaunlaicenes pagasta pārvaldes vadītājas amata un Komisijas locekles amata pienākumu
pildīšanai, ievērojot likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
2.pantā noteikto mērķi un pamatojoties uz tā 6.pantu, 7.panta ceturtās daļas 2) punkta b)
apakšpunktu, 81. panta piektās daļas 1. un 2.punktu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu,
atļaut Aigai MŪRNIECEI (personas kods [..]) savienot Jaunlaicenes pagasta pārvaldes
vadītājas amatu un nomas tiesību izsoļu komisijas Jaunlaicenes, Veclaicenes un Ziemera pagastu
pārvaldēs locekles 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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ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
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Alūksnē
2020. gada 27. februārī

sēdes protokols Nr.3, 40. p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
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LĒMUMS Nr. 59

Par atļauju Daigai VĪTOLAI savienot amatus

al

uk

sn
e

1. Izskatījusi Daigas VĪTOLAS 17.02.2020. iesniegumu (saņemts Alūksnes novada pašvaldībā
17.02.2020. un reģistrēts ar Nr. ANP/1-42/20/607), kurā viņa lūdz atļauju savienot valsts
amatpersonas – Pededzes pagasta pārvaldes vadītājas amatu ar nomas tiesību izsoļu
Jaunalūksnes, Mārkalnes, Pededzes pagastu pārvaldēs komisijas (turpmāk – Komisija) locekles
amatu, Alūksnes novada dome konstatē:
1.1. Saskaņā Alūksnes novada domes 09.12.2019. lēmumu Nr. 371 “Par Pededzes pagasta
pārvaldes vadītāju” (sēdes protokols Nr.14, 7.punkts) un 28.11.2019. vienošanos par
grozījumiem 12.04.1999. darba līgumā Nr. 3 D. VĪTOLA strādā Alūksnes novada
pašvaldībā Pededzes pagasta pārvaldes vadītājas amatā. Saskaņā ar likuma “Par interešu
konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (turpmāk – Likums), 4. panta pirmās
daļas 14.punktu, pašvaldības pagasta pārvaldes vadītājs ir valsts amatpersona.
1.2. Ņemot vērā Alūksnes novada domes 22.11.2018. noteikumus Nr.6/2018 “Kārtība, kādā
tiek organizēts pašvaldības nekustamo īpašumu iznomāšana vai atsavināšanas
process”, ar Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektores J.ČUGUNOVAS
29.01.2020. rīkojumu Nr. ANP/1-6/20/33, D. VĪTOLA apstiprināta Komisijas locekles
amatā. Komisijas uzdevumi ir organizēt attiecīgajā pagasta teritoriālajā vienībā esošu
pašvaldībai piekrītošu vai piederošu apbūvētu zemesgabalu, neapbūvētu zemesgabalu
(bez apbūves tiesībām), zemesgabalu zemes dzīļu, kā arī ēku (būvju) vai nedzīvojamo
telpu un tām funkcionāli nepieciešamo zemes gabalu vai to daļu nomas tiesību izsoli.
Saskaņā ar Likuma 4. panta otro daļu Komisijas loceklis ir valsts amatpersona.
Likuma 6. panta pirmā daļa nosaka, ka valsts amatpersonai ir atļauts savienot valsts
amatpersonas amatu ar citu amatu, uzņēmuma līguma vai pilnvarojuma izpildi, vai
saimniecisko darbību individuālā komersanta statusā, vai reģistrējoties Valsts ieņēmumu
dienestā kā saimnieciskās darbības veicējam saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma
nodokli", ja šajā likumā vai citā normatīvajā aktā nav paredzēti valsts amatpersonas amata
savienošanas ierobežojumi. Turklāt, ja Likumā nav noteikti stingrāki ierobežojumi, valsts
amatpersonai, ievērojot šā likuma 7. panta otrajā, trešajā, ceturtajā, piektajā un sestajā daļā
noteiktos speciālos amatu savienošanas ierobežojumus, ir atļauts savienot valsts amatpersonas
amatu ne vairāk kā ar diviem citiem algotiem vai citādi atlīdzinātiem valsts amatpersonas
amatiem vai amatiem citās publiskas personas institūcijās. Par šajā daļā minētajiem amatiem

al

uk

sn
e

.lv

nav uzskatāms pedagoga, zinātnieka, ārsta, profesionāla sportista un radošais darbs. Šajā daļā
minētā 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 pagasta pārvaldes vadītājam ir noteikti
Likuma 7. panta ceturtajā daļā, kurā noteikts, ka minētā amatpersona var savienota valsts
amatpersonas amatu tikai ar:
1) amatu arodbiedrībā, biedrībā vai nodibinājumā, politiskajā partijā, politisko partiju
apvienībā vai reliģiskajā organizācijā, ja šā panta septītajā daļā nav noteikts citādi;
2) šādiem amatiem, ja tas nerada interešu konfliktu un ir saņemta tās valsts amatpersonas
vai koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu iecēlusi, ievēlējusi vai
apstiprinājusi amatā:
a) amatu kapitālsabiedrībā, kurā publiska persona vai publiskas personas
kapitālsabiedrība ir dalībnieks, ja tas saistīts ar publiskas personas interešu
pārstāvēšanu šajā kapitālsabiedrībā,
b) citu amatu publiskas personas institūcijā,
c) eksperta (konsultanta) darbu, kura izpildes vieta ir citas valsts administrācija,
starptautiskā organizācija vai tās pārstāvniecība (misija).
2. 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.
3. Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas ievaddaļai, dome var izskatīt
jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var iecelt amatā
pašvaldības iestāžu vadītājus (Likuma 21. panta pirmās daļas 9. punkts), līdz ar to secināms,
ka Alūksnes novada pašvaldības dome ir institūcija, kas saskaņā ar Likuma 7. panta ceturto
daļu ir kompetenta sniegt atļauju D. VĪTOLAI savienot valsts amatpersonas amatu ar citu valsts
amatpersonas amatu.
4. Ņemot vērā šī lēmuma sagatavošanas laikā konstatētos faktiskos apstākļus un izvērtējot
Pededzes pagasta pārvaldes vadītāja amata pienākumus, Komisijas locekļa amata pienākumus,
kā arī pieņemot, ka D. VĪTOLA veicot valsts amatpersonas amata pienākumus nepiedalīsies
lēmumu pieņemšanā un neveiks citas ar valsts amatpersonas amatu saistītas darbības, kas
ietekmētu vai varētu ietekmēt viņas vai viņas radinieku personiskās un mantiskās intereses un,
ka amatu savienošana nav pretrunā ar ētikas normām un nekaitēs viņas tiešo amata pienākumu
un Komisijas locekļa amata pienākumu pildīšanai, ievērojot likuma „Par interešu konflikta
novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 2. pantā noteikto mērķi un pamatojoties uz tā 6. pantu,
7. panta ceturto daļu, 8.1 panta piektās daļas 1. un 2. punktu, likuma „Par pašvaldībām”
21. panta pirmās daļas 27. punktu,
atļaut Daigai VĪTOLAI (personas kods [..]) savienot Pededzes pagasta pārvaldes vadītājas
amatu un nomas tiesību izsoļu Jaunalūksnes, Mārkalnes, Pededzes pagastu pārvaldēs komisijas
locekles amatu.
Amatpersona nevar paļauties uz to, ka šī atļauja vienmēr būs spēkā. Atbilstoši Likuma
8.1 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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sēdes protokols Nr.3, 41. p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
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LĒMUMS Nr. 60

Par atļauju Ivetai PRIEDEI savienot amatus
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1. Izskatījusi Ivetas PRIEDES 18.02.2020. iesniegumu (saņemts Alūksnes novada pašvaldībā
18.02.2020. un reģistrēts ar Nr. ANP/1-42/20/636), kurā viņa lūdz atļauju savienot valsts
amatpersonas – Mālupes pagasta pārvaldes vadītājas amatu ar nomas tiesību izsoļu Malienas,
Mālupes, Liepnas pagastu pārvaldēs komisijas (turpmāk – Komisija) locekles amatu, Alūksnes
novada dome konstatē:
1.1.Saskaņā Alūksnes novada domes 09.12.2019. lēmumu Nr. 369 “Par Mālupes
pagasta pārvaldes vadītāju” (sēdes protokols Nr. 14, 5. punkts) un 28.11.2019.
vienošanos par grozījumiem 22.07.2009. darba līgumā Nr.6 I.PRIEDE strādā
Alūksnes novada pašvaldībā Mālupes pagasta pārvaldes vadītājas amatā. Saskaņā
ar likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (turpmāk
– Likums), 4. panta pirmās daļas 14. punktu, pašvaldības pagasta pārvaldes vadītājs
ir valsts amatpersona.
1.2.Ņemot vērā Alūksnes novada domes 22.11.2018. noteikumus Nr.6/2018 “Kārtība,
kādā tiek organizēts pašvaldības nekustamo īpašumu iznomāšana vai atsavināšanas
process”, ar Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektores J.ČUGUNOVAS
29.01.2020. rīkojumu Nr. ANP/1-6/20/33, I. PRIEDE apstiprināta Komisijas
locekles amatā. Komisijas uzdevumi ir organizēt attiecīgajā pagasta teritoriālajā
vienībā esošu pašvaldībai piekrītošu vai piederošu apbūvētu zemesgabalu,
neapbūvētu zemesgabalu (bez apbūves tiesībām), zemesgabalu zemes dzīļu, kā arī
ēku (būvju) vai nedzīvojamo telpu un tām funkcionāli nepieciešamo zemes gabalu
vai to daļu nomas tiesību izsoli. Saskaņā ar Likuma 4. panta otro daļu Komisijas
loceklis ir valsts amatpersona.
Likuma 6. panta pirmā daļa nosaka, ka valsts amatpersonai ir atļauts savienot valsts
amatpersonas amatu ar citu amatu, uzņēmuma līguma vai pilnvarojuma izpildi, vai
saimniecisko darbību individuālā komersanta statusā, vai reģistrējoties Valsts ieņēmumu
dienestā kā saimnieciskās darbības veicējam saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma
nodokli", ja šajā likumā vai citā normatīvajā aktā nav paredzēti valsts amatpersonas amata
savienošanas ierobežojumi. Turklāt, ja Likumā nav noteikti stingrāki ierobežojumi, valsts
amatpersonai, ievērojot šā likuma 7. panta otrajā, trešajā, ceturtajā, piektajā un sestajā daļā
noteiktos speciālos amatu savienošanas ierobežojumus, ir atļauts savienot valsts amatpersonas
amatu ne vairāk kā ar diviem citiem algotiem vai citādi atlīdzinātiem valsts amatpersonas
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amatiem vai amatiem citās publiskas personas institūcijās. Par šajā daļā minētajiem amatiem
nav uzskatāms pedagoga, zinātnieka, ārsta, profesionāla sportista un radošais darbs. Šajā daļā
minētā 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 pagasta pārvaldes vadītājam ir noteikti
Likuma 7. panta ceturtajā daļā, kurā noteikts, ka minētā amatpersona var savienota valsts
amatpersonas amatu tikai ar:
1) amatu arodbiedrībā, biedrībā vai nodibinājumā, politiskajā partijā, politisko partiju
apvienībā vai reliģiskajā organizācijā, ja šā panta septītajā daļā nav noteikts citādi;
2) šādiem amatiem, ja tas nerada interešu konfliktu un ir saņemta tās valsts amatpersonas vai
koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu iecēlusi, ievēlējusi vai
apstiprinājusi amatā:
a) amatu kapitālsabiedrībā, kurā publiska persona vai publiskas personas kapitālsabiedrība
ir dalībnieks, ja tas saistīts ar publiskas personas interešu pārstāvēšanu šajā
kapitālsabiedrībā,
b) citu amatu publiskas personas institūcijā,
c) eksperta (konsultanta) darbu, kura izpildes vieta ir citas valsts administrācija,
starptautiskā organizācija vai tās pārstāvniecība (misija).
2. 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.
3. Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas ievaddaļai, dome var izskatīt
jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var iecelt amatā
pašvaldības iestāžu vadītājus (Likuma 21. panta pirmās daļas 9. punkts), līdz ar to secināms,
ka Alūksnes novada pašvaldības dome ir institūcija, kas saskaņā ar Likuma 7. panta ceturto
daļu ir kompetenta sniegt atļauju I. PRIEDEI savienot valsts amatpersonas amatu ar citu valsts
amatpersonas amatu.
4. Ņemot vērā šī lēmuma sagatavošanas laikā konstatētos faktiskos apstākļus un izvērtējot
Mālupes pagasta pārvaldes vadītāja amata pienākumus, Komisijas locekļa amata pienākumus,
kā saņemot I. PRIEDES apliecinājumu par to, ka veicot valsts amatpersonas amata pienākumus
viņa nepiedalīsies lēmumu pieņemšanā, un neveiks citas ar valsts amatpersonas amatu saistītas
darbības, kas ietekmētu vai varētu ietekmēt viņas vai viņas radinieku personiskās un mantiskās
intereses un, ka amatu savienošana nav pretrunā ar ētikas normām un nekaitēs viņas tiešo amata
pienākumu un Komisijas locekļa amata pienākumu pildīšanai, ievērojot likuma “Par interešu
konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 2. pantā noteikto mērķi un pamatojoties uz tā
6. pantu, 7. panta ceturto daļu, 8.1 panta piektās daļas 1. un 2. punktu, likuma “Par
pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu,
atļaut Ivetai PRIEDEI (personas kods [..]) savienot Mālupes pagasta pārvaldes vadītājas
amatu un nomas tiesību izsoļu Malienas, Mālupes, Liepnas pagastu pārvaldēs komisijas
locekles amatu.
Amatpersona nevar paļauties uz to, ka šī atļauja vienmēr būs spēkā. Atbilstoši Likuma
8.1 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.
A.DUKULIS
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Domes priekšsēdētājs

Satur ierobežotas pieejamības informāciju – personas kods

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģistrācijas numurs 90000018622
Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV – 4301, tālruņi: 64381496, 29453047, e-pasts: dome@aluksne.lv,
www.aluksne.lv
A/S „SEB banka”, kods UNLALV2X, konts Nr.LV58UNLA0025004130335

Alūksnē
2020. gada 27. februārī

sēdes protokols Nr.3, 42. p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
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LĒMUMS Nr. 61

Par atļauju Ivetai VĀRTUKAPTEINEI savienot amatus
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1. Izskatījusi Ivetas VĀRTUKAPTEINES 18.02.2020. iesniegumu (saņemts Alūksnes novada
pašvaldībā 18.02.2020. un reģistrēts ar Nr. ANP/1-42/20/616), kurā viņa lūdz atļauju savienot
valsts amatpersonas – Ziemera pagasta pārvaldes vadītājas amatu ar nomas tiesību izsoļu
Jaunlaicenes, Veclaicenes, Ziemera pagastu pārvaldēs komisijas (turpmāk – Komisija)
priekšsēdētājas amatu, Alūksnes novada dome konstatē:
1.1. Saskaņā Alūksnes novada domes 09.12.2019. lēmumu Nr. 373 “Par Ziemera
pagasta pārvaldes vadītāju” (sēdes protokols Nr.14, 9. punkts) un 28.11.2019.
vienošanos par grozījumiem 03.03.2003. darba līgumā Nr. 4, I. VĀRTUKAPTEINE
strādā Alūksnes novada pašvaldībā Ziemera pagasta pārvaldes vadītājas amatā.
Saskaņā ar likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
(turpmāk – Likums), 4. panta pirmās daļas 14. punktu, pašvaldības pagasta pārvaldes
vadītājs ir valsts amatpersona.
1.2. Ņemot vērā Alūksnes novada domes 22.11.2018. noteikumus Nr.6/2018 “Kārtība,
kādā tiek organizēts pašvaldības nekustamo īpašumu iznomāšana vai atsavināšanas
process”, ar Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektores J.ČUGUNOVAS
29.01.2020. rīkojumu Nr. ANP/1-6/20/33, I. VĀRTUKAPTEINE apstiprināta
Komisijas priekšsēdētājas amatā. Komisijas uzdevumi ir organizēt attiecīgajā pagasta
teritoriālajā vienībā esošu pašvaldībai piekrītošu vai piederošu apbūvētu zemesgabalu,
neapbūvētu zemesgabalu (bez apbūves tiesībām), zemesgabalu zemes dzīļu, kā arī ēku
(būvju) vai nedzīvojamo telpu un tām funkcionāli nepieciešamo zemes gabalu vai to
daļu nomas tiesību izsoli. Saskaņā ar Likuma 4. panta otro daļu Komisijas
priekšsēdētājs ir valsts amatpersona.
1.3. Atbilstoši I. VĀRTUKAPTEINES iesniegumā norādītajam, viņa ir biedrības
„Jaunlaicenes nami” valdes locekle. Likuma 4. panta izpratnē minētais nav valsts
amatpersonas amats.
Likuma 6. panta pirmā daļa nosaka, ka valsts amatpersonai ir atļauts savienot valsts
amatpersonas amatu ar citu amatu, uzņēmuma līguma vai pilnvarojuma izpildi, vai
saimniecisko darbību individuālā komersanta statusā, vai reģistrējoties Valsts ieņēmumu
dienestā kā saimnieciskās darbības veicējam saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma
nodokli", ja šajā likumā vai citā normatīvajā aktā nav paredzēti valsts amatpersonas amata
savienošanas ierobežojumi. Turklāt, ja Likumā nav noteikti stingrāki ierobežojumi, valsts
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amatpersonai, ievērojot šā likuma 7. panta otrajā, trešajā, ceturtajā, piektajā un sestajā daļā
noteiktos speciālos amatu savienošanas ierobežojumus, ir atļauts savienot valsts amatpersonas
amatu ne vairāk kā ar diviem citiem algotiem vai citādi atlīdzinātiem valsts amatpersonas
amatiem vai amatiem citās publiskas personas institūcijās. Par šajā daļā minētajiem amatiem
nav uzskatāms pedagoga, zinātnieka, ārsta, profesionāla sportista un radošais darbs. Šajā daļā
minētā 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 pagasta pārvaldes vadītājam ir noteikti
Likuma 7. panta ceturtajā daļā, kurā noteikts, ka minētā amatpersona var savienota valsts
amatpersonas amatu tikai ar:
1) amatu arodbiedrībā, biedrībā vai nodibinājumā, politiskajā partijā, politisko partiju
apvienībā vai reliģiskajā organizācijā, ja šā panta septītajā daļā nav noteikts citādi;
2) šādiem amatiem, ja tas nerada interešu konfliktu un ir saņemta tās valsts amatpersonas vai
koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu iecēlusi, ievēlējusi vai
apstiprinājusi amatā:
a) amatu kapitālsabiedrībā, kurā publiska persona vai publiskas personas kapitālsabiedrība
ir dalībnieks, ja tas saistīts ar publiskas personas interešu pārstāvēšanu šajā
kapitālsabiedrībā,
b) citu amatu publiskas personas institūcijā,
c) eksperta (konsultanta) darbu, kura izpildes vieta ir citas valsts administrācija,
starptautiskā organizācija vai tās pārstāvniecība (misija).
2. 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.
3. Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas ievaddaļai, dome var izskatīt
jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var iecelt amatā
pašvaldības iestāžu vadītājus (Likuma 21. panta pirmās daļas 9. punkts), līdz ar to secināms,
ka Alūksnes novada pašvaldības dome ir institūcija, kas saskaņā ar Likuma 7. panta ceturto
daļu ir kompetenta sniegt atļauju I. VĀRTUKAPTEINEI savienot valsts amatpersonas
amatu ar citu valsts amatpersonas amatu.
4. Ņemot vērā šī lēmuma sagatavošanas laikā konstatētos faktiskos apstākļus un izvērtējot
Ziemera pagasta pārvaldes vadītāja amata pienākumus, Komisijas priekšsēdētāja amata
pienākumus, kā arī pieņemot, ka I. VĀRTUKAPTEINE veicot valsts amatpersonas amata
pienākumus nepiedalīsies lēmumu pieņemšanā un neveiks citas ar valsts amatpersonas
amatu saistītas darbības, kas ietekmētu vai varētu ietekmēt viņas vai viņas radinieku
personiskās un mantiskās intereses un, ka amatu savienošana nav pretrunā ar ētikas normām
un nekaitēs viņas tiešo amata pienākumu un Komisijas priekšsēdētājas amata pienākumu
pildīšanai, ievērojot likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
2. pantā noteikto mērķi un pamatojoties uz tā 6. pantu, 7. panta ceturto daļu, 8.1 panta
piektās daļas 1. un 2. punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu,
atļaut Ivetai VĀRTUKAPTEINEI (personas kods [..]) savienot Ziemera pagasta pārvaldes
vadītājas amatu un nomas tiesību izsoļu Jaunlaicenes, Veclaicenes, Ziemera pagastu pārvaldēs
komisijas priekšsēdētājas amatu.
Amatpersona nevar paļauties uz to, ka šī atļauja vienmēr būs spēkā. Atbilstoši Likuma
8.1 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

Satur ierobežotas pieejamības informāciju – personas kods

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģistrācijas numurs 90000018622
Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV – 4301, tālruņi: 64381496, 29453047, e-pasts: dome@aluksne.lv,
www.aluksne.lv
A/S „SEB banka”, kods UNLALV2X, konts Nr.LV58UNLA0025004130335

Alūksnē
2020. gada 27. februārī

sēdes protokols Nr.3, 43. p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
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LĒMUMS Nr. 62

Par atļauju Ivetai DRIŅINAI savienot amatus
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1. Izskatījusi Ivetas DRIŅINAS 18.02.2020. iesniegumu (saņemts Alūksnes novada pašvaldībā
18.02.2020. un reģistrēts ar Nr. ANP/1-42/20/623), kurā viņa lūdz atļauju savienot valsts
amatpersonas – Mārkalnes pagasta pārvaldes vadītājas amatu ar nomas tiesību izsoļu
Jaunalūksnes, Mārkalnes, Pededzes pagastu pārvaldēs komisijas (turpmāk – Komisija)
locekles amatu, Alūksnes novada dome konstatē:
1.1. Saskaņā Alūksnes novada domes 09.12.2019. lēmumu Nr. 383 “Par Mārkalnes
pagasta pārvaldes vadītāju” (sēdes protokols Nr.14, 19.punkts) un 10.12.2019. darba
līgumu Nr. 153 I. DRIŅINA strādā Alūksnes novada pašvaldībā Mārkalnes pagasta
pārvaldes vadītājas amatā. Saskaņā ar likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbībā” (turpmāk – Likums), 4. panta pirmās daļas 14. punktu,
pašvaldības pagasta pārvaldes vadītājs ir valsts amatpersona.
1.2. Ņemot vērā Alūksnes novada domes 22.11.2018. noteikumus Nr.6/2018 “Kārtība,
kādā tiek organizēts pašvaldības nekustamo īpašumu iznomāšana vai atsavināšanas
process”, ar Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektores J.ČUGUNOVAS
29.01.2020. rīkojumu Nr. ANP/1-6/20/33, I. DRIŅINA apstiprināta Komisijas
locekles amatā. Komisijas uzdevumi ir organizēt attiecīgajā pagasta teritoriālajā
vienībā esošu pašvaldībai piekrītošu vai piederošu apbūvētu zemesgabalu, neapbūvētu
zemesgabalu (bez apbūves tiesībām), zemesgabalu zemes dzīļu, kā arī ēku (būvju) vai
nedzīvojamo telpu un tām funkcionāli nepieciešamo zemes gabalu vai to daļu nomas
tiesību izsoli. Saskaņā ar Likuma 4. panta otro daļu Komisijas loceklis ir valsts
amatpersona.
Likuma 6. panta pirmā daļa nosaka, ka valsts amatpersonai ir atļauts savienot valsts
amatpersonas amatu ar citu amatu, uzņēmuma līguma vai pilnvarojuma izpildi, vai
saimniecisko darbību individuālā komersanta statusā, vai reģistrējoties Valsts ieņēmumu
dienestā kā saimnieciskās darbības veicējam saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma
nodokli", ja šajā likumā vai citā normatīvajā aktā nav paredzēti valsts amatpersonas amata
savienošanas ierobežojumi. Turklāt, ja Likumā nav noteikti stingrāki ierobežojumi, valsts
amatpersonai, ievērojot šā likuma 7. panta otrajā, trešajā, ceturtajā, piektajā un sestajā daļā
noteiktos speciālos amatu savienošanas ierobežojumus, ir atļauts savienot valsts amatpersonas
amatu ne vairāk kā ar diviem citiem algotiem vai citādi atlīdzinātiem valsts amatpersonas
amatiem vai amatiem citās publiskas personas institūcijās. Par šajā daļā minētajiem amatiem
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nav uzskatāms pedagoga, zinātnieka, ārsta, profesionāla sportista un radošais darbs. Šajā daļā
minētā 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 pagasta pārvaldes vadītājam ir noteikti
Likuma 7. panta ceturtajā daļā, kurā noteikts, ka minētā amatpersona var savienota valsts
amatpersonas amatu tikai ar:
1) amatu arodbiedrībā, biedrībā vai nodibinājumā, politiskajā partijā, politisko partiju
apvienībā vai reliģiskajā organizācijā, ja šā panta septītajā daļā nav noteikts citādi;
2) šādiem amatiem, ja tas nerada interešu konfliktu un ir saņemta tās valsts amatpersonas vai
koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu iecēlusi, ievēlējusi vai
apstiprinājusi amatā:
a) amatu kapitālsabiedrībā, kurā publiska persona vai publiskas personas kapitālsabiedrība
ir dalībnieks, ja tas saistīts ar publiskas personas interešu pārstāvēšanu šajā
kapitālsabiedrībā,
b) citu amatu publiskas personas institūcijā,
c) eksperta (konsultanta) darbu, kura izpildes vieta ir citas valsts administrācija,
starptautiskā organizācija vai tās pārstāvniecība (misija).
2. 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.
3. Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas ievaddaļai, dome var izskatīt
jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var iecelt amatā
pašvaldības iestāžu vadītājus (Likuma 21. panta pirmās daļas 9. punkts), līdz ar to secināms,
ka Alūksnes novada pašvaldības dome ir institūcija, kas saskaņā ar Likuma 7. panta ceturto
daļu ir kompetenta sniegt atļauju I. DRIŅINAI savienot valsts amatpersonas amatu ar citu
valsts amatpersonas amatu.
4. Ņemot vērā šī lēmuma sagatavošanas laikā konstatētos faktiskos apstākļus un izvērtējot
Mārkalnes pagasta pārvaldes vadītāja amata pienākumus, Komisijas locekļa amata
pienākumus, kā arī pieņemot, ka I. DRIŅINA veicot valsts amatpersonas amata pienākumus
nepiedalīsies lēmumu pieņemšanā un neveiks citas ar valsts amatpersonas amatu saistītas
darbības, kas ietekmētu vai varētu ietekmēt viņas vai viņas radinieku personiskās un
mantiskās intereses un, ka amatu savienošana nav pretrunā ar ētikas normām un nekaitēs
viņas tiešo amata pienākumu un Komisijas locekļa amata pienākumu pildīšanai, ievērojot
likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 2. pantā noteikto
mērķi un pamatojoties uz tā 6. pantu, 7. panta ceturto daļu, 8.1 panta piektās daļas 1. un
2. punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu,
atļaut Ivetai DRIŅINAI (personas kods [..]) savienot Mārkalnes pagasta pārvaldes
vadītājas amatu un nomas tiesību izsoļu Jaunalūksnes, Mārkalnes, Pededzes pagastu pārvaldēs
komisijas locekles amatu.
Amatpersona nevar paļauties uz to, ka šī atļauja vienmēr būs spēkā. Atbilstoši Likuma
8. panta sestajai daļai un Administratīvā procesa likuma 68. panta pirmajai daļai, šis lēmums
izdots ar atcelšanas atrunu. Amatpersonai savas kompetences ietvaros ir pienākums rakstiski
informēt Alūksnes novada pašvaldību, ja mainījušies tiesiskie vai faktiskie apstākļi, kas ir
pamatā šī lēmuma izdošanai un varētu nepieļaut turpmāku amatu savienošanu.
1

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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LĒMUMS Nr. 63

Par atļauju Svetlanai PRENKAI - MIHAILOVAI savienot amatus
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1. Izskatījusi Svetlanas PRENKAS - MIHAILOVAS 17.02.2020. iesniegumu (saņemts
Alūksnes novada pašvaldībā 17.02.2020. un reģistrēts ar Nr. ANP/1-42/20/609), kurā viņa
lūdz atļauju savienot valsts amatpersonas - Malienas pagasta pārvaldes vadītājas amatu ar
nomas tiesību izsoļu komisijas Malienas, Mālupes un Liepnas pagastu pārvaldēs (turpmāk
– Komisija) locekles amatu, Alūksnes novada dome konstatē:
1.1.Ņemot vērā Alūksnes novada domes 09.12.2019. lēmumu Nr. 377 “Par Malienas
pagasta pārvaldes vadītāju” (ārkārtas sēdes protokols Nr.14, 13.punkts) un
10.12.2019. darba līgumu Nr. 157 Svetlana PRENKA - MIHAILOVA strādā
Malienas pagasta pārvaldes vadītājas amatā un atbilstoši likuma “Par interešu
konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (turpmāk – Likums), 4.panta
pirmās daļas 14.punktam, pagasta pārvaldes vadītājs novada pašvaldībā ir valsts
amatpersona.
1.2.Ņemot vērā Alūksnes novada domes 22.11.2018. noteikumus Nr.6/2018 “Kārtība,
kādā tiek organizēts pašvaldības nekustamo īpašumu iznomāšana vai atsavināšanas
process”, ar Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektores J.ČUGUNOVAS
29.01.2020. rīkojumu Nr. ANP/1-6/20/33 “Par komisijas sastāvu apstiprināšanu”,
Svetlana PRENKA - MIHAILOVA ir apstiprināta Komisijas locekles amatā.
Komisijas uzdevumi ir organizēt attiecīgajā pagasta teritoriālajā vienībā esošo
pašvaldībai piekrītošu vai piederošu apbūvētu zemesgabalu vai neapbūvētu
zemesgabalu (bez apbūves tiesībām), zemesgabalu zemes dzīļu, kā arī ēku (būvju)
vai nedzīvojamo telpu un tām funkcionāli nepieciešamo zemes gabalu vai to daļu
nomas tiesību izsoli. Atbilstoši Likuma 4.panta otrās daļas 3.punktam, Komisijas
loceklis ir valsts amatpersona.
2. Likuma 6.panta pirmā un otrā daļa noteic, ka valsts amatpersonai ir atļauts savienot
valsts amatpersonas amatu ar citu amatu, uzņēmuma līguma vai pilnvarojuma izpildi, vai
saimniecisko darbību individuālā komersanta statusā, vai reģistrējoties Valsts ieņēmumu
dienestā kā saimnieciskās darbības veicējam saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju
ienākuma nodokli", ja šajā likumā vai citā normatīvajā aktā nav paredzēti valsts
amatpersonas amata savienošanas ierobežojumi. Ja likumā nav noteikti stingrāki

al

uk

sn
e

.lv

ierobežojumi, valsts amatpersonai, ievērojot šā likuma 7. panta otrajā, trešajā, ceturtajā,
piektajā un sestajā daļā noteiktos speciālos amatu savienošanas ierobežojumus, ir atļauts
savienot valsts amatpersonas amatu ne vairāk kā ar diviem citiem algotiem vai citādi
atlīdzinātiem valsts amatpersonas amatiem vai amatiem citās publiskas personas
institūcijās. Par šajā daļā minētajiem amatiem nav uzskatāms pedagoga, zinātnieka,
ārsta, profesionāla sportista un radošais darbs. Šajā daļā minētā 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 pagasta pārvaldes vadītājam kā valsts
amatpersonai ir noteikti Likuma 7.panta ceturtajā daļā, kur norādīts, ka minētā amatpersona
var savienot valsts amatpersonas amatu tikai ar:
1) amatu arodbiedrībā, biedrībā vai nodibinājumā, politiskajā partijā, politisko
partiju apvienībā vai reliģiskajā organizācijā, ja šā panta septītajā daļā nav noteikts citādi;
2) šādiem amatiem, ja tas nerada interešu konfliktu un ir saņemta tās valsts
amatpersonas vai koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu iecēlusi,
ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā:
a) amatu kapitālsabiedrībā, kurā publiska persona vai publiskas personas
kapitālsabiedrība ir dalībnieks, ja tas saistīts ar publiskas personas interešu pārstāvēšanu
šajā kapitālsabiedrībā,
b) citu amatu publiskas personas institūcijā,
c) eksperta (konsultanta) darbu, kura izpildes vieta ir citas valsts administrācija,
starptautiskā organizācija vai tās pārstāvniecība (misija).
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 ievaddaļai, dome var izskatīt
jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var iecelt amatā
pašvaldības iestāžu vadītājus (21. panta pirmās daļas 9. punkts), līdz ar to secināms, ka
Alūksnes novada pašvaldības dome ir institūcija, kas saskaņā ar Likuma 7.panta ceturto daļu
ir kompetenta sniegt atļauju Svetlanai PRENKAI - MIHAILOVAI savienot valsts
amatpersonas amatu ar citu valsts amatpersonas amatu.
6. Ņemot vērā šī lēmuma sagatavošanas laikā konstatētos faktiskos apstākļus un izvērtējot
Malienas pagasta pārvaldes vadītāja un Komisijas locekles amata pienākumus, kā arī
pieņemot, ka Svetlana PRENKA – MIHAILOVA, veicot valsts amatpersonas amata
pienākumus, nepiedalīsies lēmumu pieņemšanā, kā arī neveiks citas ar valsts amatpersonas
amatiem saistītas darbības, kas ietekmētu vai varētu ietekmēt viņas, viņas radinieku vai
darījuma partneru personiskās un mantiskās intereses un, ka šo amatu savienošana nav
pretrunā ar ētikas normām un nekaitēs Malienas pagasta pārvaldes vadītājas amata un
Komisijas locekles amata pienākumu pildīšanai, ievērojot likuma “Par interešu konflikta
novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 2.pantā noteikto mērķi un pamatojoties uz tā 6.pantu,
7.panta ceturtās daļas 2) punkta b) apakšpunktu, 81. panta piektās daļas 1. un 2.punktu, likuma
“Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
atļaut Svetlanai PRENKAI - MIHAILOVAI (personas kods [..]) savienot Malienas pagasta
pārvaldes vadītājas amatu un nomas tiesību izsoļu komisijas Malienas, Mālupes un Liepnas
pagastu pārvaldēs locekles 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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LĒMUMS Nr. 64

Par atļauju Viesturam ZAĶIM savienot amatus
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1. Izskatījusi Viestura ZAĶA 13.02.2020. iesniegumu (saņemts Alūksnes novada
pašvaldībā 13.02.2020. un reģistrēts ar Nr. ANP/1-42/20/560), kurā viņš lūdz atļauju
savienot valsts amatpersonas – Jaunalūksnes pagasta pārvaldes vadītāja amatu ar
nomas tiesību izsoļu Jaunalūksnes, Mārkalnes, Pededzes pagastu pārvaldēs komisijas
(turpmāk – Komisija) priekšsēdētāja amatu, Alūksnes novada dome konstatē:
1.1.Saskaņā Alūksnes novada domes 09.12.2019. lēmumu Nr. 376 “Par Jaunalūksnes
pagasta pārvaldes vadītāju” (sēdes protokols Nr.14, 12.punkts) un 10.12.2019.
darba līgumu Nr. 155 V. ZAĶIS strādā Alūksnes novada pašvaldībā Jaunalūksnes
pagasta pārvaldes vadītāja amatā. Saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta
novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (turpmāk – Likums), 4. panta pirmās daļas
14. punktu, pašvaldības pagasta pārvaldes vadītājs ir valsts amatpersona.
1.2.Pamatojoties uz Alūksnes novada domes 22.11.2018. noteikumus Nr.6/2018
“Kārtība, kādā tiek organizēts pašvaldības nekustamo īpašumu iznomāšana vai
atsavināšanas process”, ar Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektores
J.ČUGUNOVAS 29.01.2020. rīkojumu Nr. ANP/1-6/20/33, V. ZAĶIS apstiprināts
Komisijas priekšsēdētāja amatā. Komisijas uzdevumi ir organizēt attiecīgajā
pagasta teritoriālajā vienībā esošu pašvaldībai piekrītošu vai piederošu apbūvētu
zemesgabalu, neapbūvētu zemesgabalu (bez apbūves tiesībām), zemesgabalu
zemes dzīļu, kā arī ēku (būvju) vai nedzīvojamo telpu ar tām funkcionāli
nepieciešamo zemes gabalu vai to daļu nomas tiesību izsoli. Saskaņā ar Likuma
4. panta otro daļu Komisijas priekšsēdētājs ir valsts amatpersona.
Likuma 6. panta pirmā daļa nosaka, ka valsts amatpersonai ir atļauts savienot valsts
amatpersonas amatu ar citu amatu, uzņēmuma līguma vai pilnvarojuma izpildi, vai
saimniecisko darbību individuālā komersanta statusā, vai reģistrējoties Valsts ieņēmumu
dienestā kā saimnieciskās darbības veicējam saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma
nodokli", ja šajā likumā vai citā normatīvajā aktā nav paredzēti valsts amatpersonas amata
savienošanas ierobežojumi. Turklāt, ja Likumā nav noteikti stingrāki ierobežojumi, valsts
amatpersonai, ievērojot šā likuma 7. panta otrajā, trešajā, ceturtajā, piektajā un sestajā daļā
noteiktos speciālos amatu savienošanas ierobežojumus, ir atļauts savienot valsts amatpersonas
amatu ne vairāk kā ar diviem citiem algotiem vai citādi atlīdzinātiem valsts amatpersonas
amatiem vai amatiem citās publiskas personas institūcijās. Par šajā daļā minētajiem amatiem
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nav uzskatāms pedagoga, zinātnieka, ārsta, profesionāla sportista un radošais darbs. Šajā daļā
minētā 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 pagasta pārvaldes vadītājam ir noteikti
Likuma 7. panta ceturtajā daļā, kurā noteikts, ka minētā amatpersona var savienota valsts
amatpersonas amatu tikai ar:
1) amatu arodbiedrībā, biedrībā vai nodibinājumā, politiskajā partijā, politisko partiju
apvienībā vai reliģiskajā organizācijā, ja šā panta septītajā daļā nav noteikts citādi;
2) šādiem amatiem, ja tas nerada interešu konfliktu un ir saņemta tās valsts amatpersonas vai
koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu iecēlusi, ievēlējusi vai
apstiprinājusi amatā:
a) amatu kapitālsabiedrībā, kurā publiska persona vai publiskas personas kapitālsabiedrība
ir dalībnieks, ja tas saistīts ar publiskas personas interešu pārstāvēšanu šajā
kapitālsabiedrībā,
b) citu amatu publiskas personas institūcijā,
c) eksperta (konsultanta) darbu, kura izpildes vieta ir citas valsts administrācija,
starptautiskā organizācija vai tās pārstāvniecība (misija).
2. 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.
3. Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas ievaddaļai, dome var izskatīt
jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var iecelt amatā
pašvaldības iestāžu vadītājus (Likuma 21. panta pirmās daļas 9. punkts), līdz ar to secināms,
ka Alūksnes novada pašvaldības dome ir institūcija, kas saskaņā ar Likuma 7. panta ceturto
daļu ir kompetenta sniegt atļauju V. ZAĶIM savienot valsts amatpersonas amatu ar citu
valsts amatpersonas amatu.
4. Ņemot vērā šī lēmuma sagatavošanas laikā konstatētos faktiskos apstākļus un izvērtējot
Jaunalūksnes pagasta pārvaldes vadītāja amata pienākumus, Komisijas priekšsēdētāja amata
pienākumus, kā arī pieņemot, ka V. ZAĶIS, veicot valsts amatpersonas amata pienākumus,
nepiedalīsies lēmumu pieņemšanā un neveiks citas ar valsts amatpersonas amatu saistītas
darbības, kas ietekmētu vai varētu ietekmēt viņa vai viņa radinieku personiskās un mantiskās
intereses un, ka amatu savienošana nav pretrunā ar ētikas normām un nekaitēs viņa tiešo
amata pienākumu un Komisijas priekšsēdētāja amata pienākumu pildīšanai, ievērojot likuma
„Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 2. pantā noteikto mērķi un
pamatojoties uz tā 6. pantu, 7. panta ceturto daļu, 8.1 panta piektās daļas 1. un 2. punktu,
likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu,

atļaut Viesturam ZAĶIM (personas kods [..]) savienot Jaunalūksnes pagasta pārvaldes
vadītājas amatu un nomas tiesību izsoļu Jaunalūksnes, Mārkalnes, Pededzes pagastu pārvaldēs
komisijas priekšsēdētāja amatu.
Amatpersona nevar paļauties uz to, ka šī atļauja vienmēr būs spēkā. Atbilstoši Likuma
8. panta sestajai daļai un Administratīvā procesa likuma 68. panta pirmajai daļai, šis lēmums
izdots ar atcelšanas atrunu. Amatpersonai savas kompetences ietvaros ir pienākums rakstiski
informēt Alūksnes novada pašvaldību, ja mainījušies tiesiskie vai faktiskie apstākļi, kas ir
pamatā šī lēmuma izdošanai un varētu nepieļaut turpmāku amatu savienošanu.
1

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 dalības maksas apstiprināšanu
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Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punkta “g”
apakšpunktu,
1. Apstiprināt dalības maksu Alūksnes un Apes novadu vokālo ansambļu skatei, kas
notiks 2020. gada 1. martā Alūksnes Kultūras centrā, 20,00 EUR (divdesmit euro)
apmērā vienam kolektīvam.
2. Alūksnes novada vokālo ansambļu dalības maksu sedz Alūksnes novada pašvaldības
Kultūras un sporta nodaļa.
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Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punkta “g”
apakšpunktu,
1. Apstiprināt dalības maksu pasākumam “Vidzemes novada Teātra sporta draudzības
turnīrs – 2020”, kas notiks 2020. gada 6. martā Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā,
7,00 EUR (septiņu euro) apmērā vienai komandai.
2. Atbrīvot no dalības maksas Alūksnes novada vispārējās izglītības iestāžu teātra sporta
komandas.
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Par Alūksnes novada pagastu teritoriālo vienību infrastruktūras un vides kvalitātes
uzlabošanas mērķprogrammu 2020. gadam
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Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 4. punktu, likuma
“Par pašvaldību budžetiem” 30. pantu, Alūksnes novada domes 25.01.2018. noteikumiem
Nr. 1/2018 “Par Alūksnes novada pagastu teritoriālo vienību infrastruktūras un vides kvalitātes
uzlabošanas mērķprogrammu 2018.-2021.gadam”, Annas pagasta pārvaldes 11.02.2020.
iesniegumu Nr. ASPP/1-5/20/2, Ziemera pagasta pārvaldes 07.05.2019. iesniegumu
Nr. ZIPP/1-5/19/15, Ilzenes pagasta pārvaldes 07.02.2020. iesniegumu Nr. IPP/1-5/20/9,
Mālupes pagasta pārvaldes 09.05.2019. iesniegumu Nr. MLPP/1-5/19/33, Liepnas pagasta
pārvaldes 09.05.2019. iesniegumu Nr. LPP/1-5/19/27, Veclaicenes pagasta pārvaldes
14.05.2019. iesniegumu Nr. VPP/1-5/19/20, Jaunannas pagasta pārvaldes 18.02.2020.
iesniegumu Nr. JNPP/1-5/20/4, Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017.
aktualizētā Rīcības plāna 8.3. punktu, Investīciju plāna 2015.-2020. gadam 50., 62.2., 81.7,
81.8. punktu, un saskaņā ar domes priekšsēdētāja 17.02.2020. rīkojumu Nr. ANP/1-6/20/60
“Par komisijas izveidošanu” izveidotās vērtēšanas komisijas par finansējuma sadali 2020. gadā
Alūksnes novada teritoriālo vienību infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas projektiem
17.02.2019. lēmumu, un,
ņemot vērā Alūksnes novada domes 26.09.2019. lēmumu Nr. 282 “Par rezervēto
mērķprogrammas līdzekļu izmantošanu”,
1. Atbalstīt šādus Alūksnes novada pagastu teritoriālo vienību infrastruktūras un vides
kvalitātes uzlabošanas projektus:
1.1. Annas pagasta pārvaldes projektu “Annas ciema publiskās teritorijas ielu apgaismojuma
ierīkošana” ar indikatīvo summu līdz 30 000 EUR (trīsdesmit tūkstoši euro);
1.2. Ziemera pagasta pārvaldes projektu “Ziemeru pamatskolas sporta laukuma pārbūve” ar
indikatīvo summu līdz 40 000 EUR (četrdesmit tūkstoši euro);
1.3. Ilzenes pagasta pārvaldes projektu “Ilzenes pagasta Jaunzemu ciema publisko teritoriju
apgaismojuma izbūve” ar indikatīvo summu līdz 21 500 EUR (divdesmit viens tūkstotis
pieci simti euro);
1.4. Mālupes pagasta pārvaldes projektu “Sporta infrastruktūras uzlabošana Mālupes sporta
zāles ēkā” ar indikatīvo summu līdz 30 000 EUR (trīsdesmit tūkstoši euro), t.sk. 2019. gada
saistības 2 414 EUR (divi tūkstoši četri simti četrpadsmit euro);

1.5. Liepnas pagasta pārvaldes projekta “Aktīvās atpūtas vietas “Saidupe” estrādes pārbūve
pasākumu kvalitātes uzlabošanai” līdzfinansēšanu ar kopējo summu 8 254 EUR (astoņi
tūkstoši divi simti piecdesmit četri euro), 2019. gada saistības;
1.6. Veclaicenes pagasta pārvaldes projektu – remontdarbus un apkures sistēmas
pilnveidošanu ēkā “Vaiņagos”, Kornetos, Veclaicenes pagastā, ar summu 7 832 EUR
(septiņi tūkstoši astoņi simti trīsdesmit divi euro), 2019.gada saistības;
1.7. Jaunannas pagasta pārvaldei projekta “Asfalta seguma atjaunošana autoceļa Jaunanna –
Eizentāle posmam” ar indikatīvo summu 40 000 EUR (četrdesmit tūkstoši euro).
2. Pēc iepirkuma procedūras rezultātu izziņošanas, projektu iesniedzējiem informēt Alūksnes
novada pašvaldību par precizēto finansējuma apmēru un projekta īstenošanā iesaistīto konkrēto
pašvaldības iestādi.
3. Projektu iesniedzēji var uzsākt īstenot projektu pēc iepirkuma procedūras rezultātu
izziņošanas un Alūksnes novada domes Finanšu komitejas saskaņojuma saņemšanas.

.lv

4. Finanšu nodaļai nodrošināt finansējuma pārdales iekļaušanu pašvaldības budžeta grozījumos
pēc šī lēmuma 2.un 3.punktā minētās informācijas saņemšanas.
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Par Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. Investīciju plāna 2015.2020. gadam aktualizēšanu
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Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1. punktu, Teritorijas
attīstības plānošanas likuma 22. panta trešo daļu un Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra
noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”
73. punktu,
Apstiprināt aktualizēto Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. Investīciju
plānu 2015.-2020. gadam pielikumā uz 48 lapām.

al

uk

Domes priekšsēdētājs

A.DUKULIS

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģistrācijas numurs 90000018622
Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV – 4301, tālruņi: 64381496, 29453047, e-pasts: dome@aluksne.lv,
www.aluksne.lv
A/S „SEB banka”, kods UNLALV2X, konts Nr.LV58UNLA0025004130335

Alūksnē
2020. gada 27. februārī

sēdes protokols Nr.3, 50. p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 69

.lv
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Ar mērķi nodrošināt pilnveidota mācību satura un pieejas ieviešanu vispārizglītojošās
izglītības iestādēs no 2020. gada 1. septembra,
ņemot vērā Alūksnes novada izglītības attīstības programmā 2016.-2020. gadam, kas
apstiprināta ar Alūksnes novada domes 24.03.2016. lēmumu Nr.103 (sēdes protokols Nr. 5,
37. punkts), paredzēto uzdevumu un pasākumu plāna 1.1.2. un 1.1.3. punktu, Alūksnes novada
pašvaldībā īstenošanā esoša ERAF projekta Nr.8.1.2.0/18/I/002 “Alūksnes novada vispārējās
izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana” pieejamo finansējumu aprīkojuma iegādei,
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12. pantu, 15. panta pirmās daļas 4. punktu,
21. panta pirmās daļas 23. punktu,
Alūksnes novada pašvaldības budžetā 2020. gadam paredzēto finansējumu 55 000 EUR
(piecdesmit pieci tūkstoši euro) apmērā mācību satura un pieejas ieviešanai
vispārizglītojošās izglītības iestādēs sadalīt proporcionāli 1., 4., 7. un 10. klašu
prognozētam skolēnu skaitam 2020./2021. mācību gadā, aprēķinā neiekļaujot Ernsta Glika
Alūksnes Valsts ģimnāzijas prognozēto skolēnu skaitu, un piemērojot šādus koeficientus:
1.1. 1. un 4. klase – 1,0,
1.2. 7. klase – 1,5,
1.3. 10. klase – 2,0.
2. Apstiprināt pašvaldības budžeta finansējuma sadali Alūksnes novada pašvaldības
vispārizglītojošām izglītības iestādēm, saskaņā ar pielikumu.
3. Mācību līdzekļu un aprīkojuma iegāde saskaņojama ar Izglītības pārvaldes vadītāju.
4. Alūksnes novada pašvaldības Finanšu nodaļai nodrošināt iepriekš minēto līdzekļu
pārkārtošanu Alūksnes novada pašvaldības budžetā 2020. gadam.
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Par izglītības iestāžu izdevumu noteikšanu pašvaldību savstarpējos norēķinos
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Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punkta “g”
apakšpunktu, Ministru kabineta 28.06.2016. noteikumu Nr. 418 “Kārtība, kādā veicami
pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” 2., 8., 9. un
24. punktu,
ņemot vērā Izglītības pārvaldes 07.01.2020. iesniegumu Nr. IZP/01-19/20/1 “Par
izglītojamo skaitu”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 07.01.2020. ar Nr. ANP/142/20/76,
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uk

1. Apstiprināt viena skolēna izmaksas mēnesī par Alūksnes novada pašvaldības pamata un
vispārizglītojošo izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem no 2020.gada 1.janvāra:
1.1. Alūksnes pilsētas sākumskolā 45,08 EUR;
1.2. Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā 74,89 EUR;
1.3. Alūksnes novada vidusskolā 55,56 EUR;
1.4. Strautiņu pamatskolā 67,18 EUR;
1.5. Bejas pamatskolā 98,45 EUR;
1.6. Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskolā 97,05 EUR;
1.7. Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskolā 122,76 EUR;
1.8. Malienas pamatskolā 84,31 EUR;
1.9. Pededzes pamatskolā 94,73 EUR;
1.10. Ziemeru pamatskolā 102,45 EUR;
1.11. Ziemeru pamatskolas Jaunlaicenes filiālē 184,35 EUR,
saskaņā ar 1.pielikumu.

2. Apstiprināt viena audzēkņa izmaksas mēnesī par Alūksnes novada pašvaldības
pirmsskolas izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem no 2020.gada 1.janvāra:
2.1. Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādē „Sprīdītis” 172,82 EUR;
2.2. Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādē „Pienenīte” 179,80 EUR;
2.3. Alsviķu pirmsskolas izglītības iestādē „Saulīte” 220,68 EUR;
2.4. Jaunalūksnes pirmsskolas izglītības iestādē „Pūcīte” 190,54 EUR;
2.5. Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādē „Cālis” 101,85 EUR;
2.6. Malienas pirmsskolas izglītības iestādē „Mazputniņš” 169,54 EUR,
saskaņā ar 2.pielikumu.

3. Apstiprināt viena iemītnieka izmaksas par Alūksnes novada pašvaldības izglītības
iestāžu internātu sniegtajiem pakalpojumiem (gultas vietu) no 2020.gada 1.janvāra:
3.1. Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas internātā 137,86 EUR mēnesī;
3.2. Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskolas internātā 422,50 EUR mēnesī,
saskaņā ar 3.pielikumu.
4. Atbrīvot no Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestāžu internātu izmantošanas
izdevumu samaksas izglītojamos, kas mācās Alūksnes novada vispārizglītojošās
izglītības iestādēs.
Domes priekšsēdētājs
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Par līdzekļu izdalīšanu Jaunannas pagasta pārvaldei no Alūksnes novada pašvaldības
Ceļu un ielu uzkrājuma fonda
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Izskatot Jaunannas pagasta pārvaldes 15.02.2019. iesniegumu Nr. JNPP/1-5/19/5 “Par
līdzekļu piešķiršanu”, kas saņemts un reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 15.02.2019. ar Nr.
ANP/1-42/19/648,
ņemot vērā Alūksnes novada domes 2018. gada 22. novembra lēmumu Nr. 421 “Par
Dzirnavu tilta, Jaunannas pagastā Alūksnes novadā atjaunošanu”,
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. punktu, 21. panta
pirmās daļas 2. punktu, likuma “Par pašvaldību budžetiem” 30. pantu, Alūksnes novada
pašvaldības 2015. gada 29. janvāra noteikumu Nr. 1/2015 “Alūksnes novada pašvaldības Ceļu
un ielu fonda pārvaldīšanas kārtība” (apstiprināta ar 29.01.2015. Alūksnes novada domes
lēmumu Nr. 12, protokols Nr. 2, 9. punkts) 8. punktu,

al

1. Izdalīt Jaunannas pagasta pārvaldei no Alūksnes novada pašvaldības Ceļu un ielu
uzkrājuma fonda finansējumu 47 000 EUR (četrdesmit septiņi tūkstoši euro) Dzirnavu
tilta, ceļa posmā Jaunanna – Eizentāle, Jaunannas pagastā, Alūksnes novadā
atjaunošanas būvdarbiem.
2. Alūksnes novada pašvaldības Finanšu nodaļai nodrošināt iepriekš minēto līdzekļu
pārkārtošanu nākamajos budžeta grozījumos.
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Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem

Izdalīt no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem daļēju finansējumu 61 166,00EUR
(sešdesmit viens tūkstotis viens simts sešdesmit seši euro) Dzirnavu tilta, ceļa posmā
Jaunanna - Eizentāle, Jaunannas pagastā, Alūksnes novadā atjaunošanai.
Minētos izdevumus attiecināt uz 045122 valdības funkciju kodu – Jaunannas pagasta ceļu
uzturēšana.
Alūksnes novada pašvaldības Finanšu nodaļai nodrošināt iepriekšminēto līdzekļu
iekļaušanu Alūksnes novada pašvaldības budžetā 2020.gadam.
Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu.
Ar lēmuma stāšanos spēkā, atzīt par spēku zaudējušu Alūksnes novada pašvaldības
25.04.2019. lēmumu Nr.127 “Par aizņēmumu ceļu infrastruktūras projekta “Dzirnavu tilta,
ceļa posma Jaunanna- Eizentāle, Jaunannas pagastā Alūksnes novadā atjaunošana”
īstenošanai”.
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Izskatot Jaunannas pagasta pārvaldes 15.02.2019. iesniegumu Nr. JNPP/1-5/19/5 “Par
līdzekļu piešķiršanu”, kas saņemts un reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 15.02.2019. ar
Nr. ANP/1-42/19/648,
ņemot vērā Alūksnes novada domes 22.11.2018. lēmumu Nr. 421 “Par Dzirnavu tilta,
Jaunannas pagastā, Alūksnes novadā atjaunošanu”, Alūksnes novada attīstības programmas
2011.-2017. aktualizētā Investīciju plāna 2015.-2020.gadam (apstiprināts ar Alūksnes novada
domes 27.02.2020. lēmumu Nr. 68), 10.3. punktu, Valsts kases nodrošinātu aizņemšanas
iespēju 2019. gadā,
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3.punktu, 15.panta
pirmās daļas 2.punktu, 21. panta pirmās daļas 2. un 23.punktu, likuma “Par pašvaldību
budžetiem” 30.pantu, Alūksnes novada pašvaldības 27.05.2010. noteikumu Nr.4/2010
“Kārtība, kādā tiek sadalīti atsavināšanas procesā iegūtie līdzekļi par Alūksnes novada
administratīvajām teritorijām” 1.2. punktu,

2.
3.

4.
5.
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Izskatot Alūksnes novada pašvaldības Plānošanas un attīstības nodaļas 25.02.2020.
iesniegumu, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 25.02.2020. ar Nr. ANP/1-47/20/720,
ņemot vērā Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. aktualizētā Investīciju
plāna 2015.-2020. gadam 69.5. punktu,
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu, 15. panta
pirmās daļas 5. un 10. punktu, 21. panta pirmās daļas 2. un 23. punktu, likuma “Par pašvaldību
budžetiem” 16. panta otro daļu un 30. pantu,

al

uk

1. Izdalīt no Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem neparedzētiem
gadījumiem daļēju finansējumu 31 568 EUR (trīsdesmit viens tūkstotis pieci simti
sešdesmit astoņi euro) Alūksnes dzelzceļa stacijas ēkas pārbūvei.
2. Minētos izdevumus attiecināt uz 045301 valdības funkciju kodu – Alūksnes šaursliežu
dzelzceļa stacijas uzturēšana.
3. Alūksnes novada pašvaldības Administrācijas Finanšu nodaļai nodrošināt
augstākminēto līdzekļu pārkārtošanu nākamajos budžeta grozījumos.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu.

Domes priekšsēdētājs

A.DUKULIS

Satur ierobežotas pieejamības informāciju - personas kodu

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģistrācijas numurs 90000018622
Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV – 4301, tālruņi: 64381496, 29453047, e-pasts: dome@aluksne.lv,
www.aluksne.lv
A/S „SEB banka”, kods UNLALV2X, konts Nr.LV58UNLA0025004130335

Alūksnē
2020. gada 27. februārī

sēdes protokols Nr.3, 55. p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES

.lv

LĒMUMS Nr. 74

Par atļauju Vēsmai ČUGUNOVAI savienot amatus

al

uk

sn
e

1. Izskatījusi Vēsmas ČUGUNOVAS 21.02.2020. iesniegumu (saņemts Alūksnes novada
pašvaldībā 21.02.2020. un reģistrēts ar Nr. ANP/1-42/20/674), kurā viņa lūdz atļauju
savienot valsts amatpersonas - Jaunannas pagasta pārvaldes vadītājas amatu ar nomas
tiesību izsoļu komisijas Annas, Jaunannas, Kalncempju pagastu pārvaldēs (turpmāk –
Komisija) locekles amatu, Alūksnes novada dome konstatē:
1.1. Ņemot vērā Alūksnes novada domes 09.12.2019. lēmumu Nr. 367 “Par Jaunannas
pagasta pārvaldes vadītāju” (ārkārtas sēdes protokols Nr.14, 3.punkts) un 28.11.2019.
vienošanos par grozījumiem 22.07.2009. darba līgumu Nr. 8 Vēsma ČUGUNOVA
strādā Jaunannas pagasta pārvaldes vadītājas amatā un atbilstoši likuma “Par interešu
konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (turpmāk – Likums), 4.panta pirmās
daļas 14.punktam, pagasta pārvaldes vadītājs novada pašvaldībā ir valsts amatpersona.
1.2. Ņemot vērā Alūksnes novada domes 22.11.2018. noteikumus Nr.6/2018 “Kārtība,
kādā tiek organizēts pašvaldības nekustamo īpašumu iznomāšana vai atsavināšanas
process”, ar Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektores J.ČUGUNOVAS
29.01.2020. rīkojumu Nr. ANP/1-6/20/33 “Par komisijas sastāvu apstiprināšanu”,
Vēsma ČUGUNOVA ir apstiprināta Komisijas locekles amatā. Komisijas uzdevumi
ir organizēt attiecīgajā pagasta teritoriālajā vienībā esošo pašvaldībai piekrītošu vai
piederošu apbūvētu zemesgabalu vai neapbūvētu zemesgabalu (bez apbūves tiesībām),
zemesgabalu zemes dzīļu, kā arī ēku (būvju) vai nedzīvojamo telpu un tām funkcionāli
nepieciešamo zemes gabalu vai to daļu nomas tiesību izsoli. Saskaņā ar Likuma 4.panta
otro daļu, Komisijas loceklis ir valsts amatpersona.
2. Likuma 6.panta pirmā un otrā daļa noteic, ka valsts amatpersonai ir atļauts savienot valsts
amatpersonas amatu ar citu amatu, uzņēmuma līguma vai pilnvarojuma izpildi, vai
saimniecisko darbību individuālā komersanta statusā, vai reģistrējoties Valsts ieņēmumu
dienestā kā saimnieciskās darbības veicējam saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma
nodokli", ja šajā likumā vai citā normatīvajā aktā nav paredzēti valsts amatpersonas amata
savienošanas ierobežojumi. Ja likumā nav noteikti stingrāki ierobežojumi, valsts
amatpersonai, ievērojot šā likuma 7. panta otrajā, trešajā, ceturtajā, piektajā un sestajā daļā
noteiktos speciālos amatu savienošanas ierobežojumus, ir atļauts savienot valsts
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amatpersonas amatu ne vairāk kā ar diviem citiem algotiem vai citādi atlīdzinātiem valsts
amatpersonas amatiem vai amatiem citās publiskas personas institūcijās. Par šajā daļā
minētajiem amatiem nav uzskatāms pedagoga, zinātnieka, ārsta, profesionāla sportista un
radošais darbs. Šajā daļā minētā 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 pagasta pārvaldes vadītājam kā valsts
amatpersonai ir noteikti Likuma 7.panta ceturtajā daļā, kur norādīts, ka minētā amatpersona var
savienot valsts amatpersonas amatu tikai ar:
1) amatu arodbiedrībā, biedrībā vai nodibinājumā, politiskajā partijā, politisko
partiju apvienībā vai reliģiskajā organizācijā, ja šā panta septītajā daļā nav noteikts citādi;
2) šādiem amatiem, ja tas nerada interešu konfliktu un ir saņemta tās valsts
amatpersonas vai koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu iecēlusi,
ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā:
a) amatu kapitālsabiedrībā, kurā publiska persona vai publiskas personas
kapitālsabiedrība ir dalībnieks, ja tas saistīts ar publiskas personas interešu pārstāvēšanu
šajā kapitālsabiedrībā,
b) citu amatu publiskas personas institūcijā,
c) eksperta (konsultanta) darbu, kura izpildes vieta ir citas valsts administrācija,
starptautiskā organizācija vai tās pārstāvniecība (misija).
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 ievaddaļai, dome var izskatīt
jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var iecelt amatā
pašvaldības iestāžu vadītājus (21. panta pirmās daļas 9. punkts), līdz ar to secināms, ka Alūksnes
novada pašvaldības dome ir institūcija, kas saskaņā ar Likuma 7.panta ceturto daļu ir kompetenta
sniegt atļauju Vēsmai ČUGUNOVAI savienot valsts amatpersonas amatu ar citu valsts
amatpersonas amatu.
6. Ņemot vērā šī lēmuma sagatavošanas laikā konstatētos faktiskos apstākļus un izvērtējot
Jaunannas pagasta pārvaldes vadītāja un Komisijas locekles amata pienākumus, kā arī saņemot
apliecinājumu, ka Vēsma ČUGUNOVA, veicot valsts amatpersonas amata pienākumus,
nepiedalīsies lēmumu pieņemšanā, kā arī neveiks citas ar valsts amatpersonas amatiem saistītas
darbības, kas ietekmētu vai varētu ietekmēt viņas, viņas radinieku vai darījuma partneru
personiskās un mantiskās intereses un, ka šo amatu savienošana nav pretrunā ar ētikas normām
un nekaitēs Jaunannas pagasta pārvaldes vadītājas amata un Komisijas locekles amata pienākumu
pildīšanai, ievērojot likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
2.pantā noteikto mērķi un pamatojoties uz tā 6.pantu, 7.panta ceturtās daļas 2) punkta b)
apakšpunktu, 81. panta piektās daļas 1. un 2.punktu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu,
atļaut Vēsmai ČUGUNOVAI (personas kods [..]) savienot Jaunannas pagasta pārvaldes vadītājas
amatu un nomas tiesību izsoļu komisijas Annas, Jaunannas, Kalncempju pagastu pārvaldēs
locekles 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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1. Izskatījusi Ivetas BALTĀS -VANAGAS 21.02.2020. iesniegumu (saņemts Alūksnes
novada pašvaldībā 21.02.2020. un reģistrēts ar Nr. ANP/1-42/20/680), kurā viņa lūdz
atļauju savienot valsts amatpersonas - Kalncempju pagasta pārvaldes vadītājas amatu ar
nomas tiesību izsoļu komisijas Annas, Jaunannas, Kalncempju pagastu pārvaldēs (turpmāk
– Komisija) locekles amatu, Alūksnes novada dome konstatē:
1.1. Ņemot vērā Alūksnes novada domes 09.12.2019. lēmumu Nr. 381 “Par Kalncempju
pagasta pārvaldes vadītāju” (ārkārtas sēdes protokols Nr.14, 17.punkts) un 10.12.2019.
darba līgumu Nr. 167 Iveta BALTĀ - VANAGA strādā Kalncempju pagasta pārvaldes
vadītājas amatā un atbilstoši likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbībā” (turpmāk – Likums), 4.panta pirmās daļas 14.punktam, pagasta
pārvaldes vadītājs novada pašvaldībā ir valsts amatpersona.
1.2. Ņemot vērā Alūksnes novada domes 22.11.2018. noteikumus Nr.6/2018 “Kārtība,
kādā tiek organizēts pašvaldības nekustamo īpašumu iznomāšana vai atsavināšanas
process”, ar Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektores J.ČUGUNOVAS
29.01.2020. rīkojumu Nr. ANP/1-6/20/33 “Par komisijas sastāvu apstiprināšanu”,
Iveta BALTĀ - VANAGA ir apstiprināta Komisijas locekles amatā. Komisijas
uzdevumi ir organizēt attiecīgajā pagasta teritoriālajā vienībā esošo pašvaldībai
piekrītošu vai piederošu apbūvētu zemesgabalu vai neapbūvētu zemesgabalu (bez
apbūves tiesībām), zemesgabalu zemes dzīļu, kā arī ēku (būvju) vai nedzīvojamo telpu
un tām funkcionāli nepieciešamo zemes gabalu vai to daļu nomas tiesību izsoli.
Saskaņā ar Likuma 4.panta otro daļu, Komisijas loceklis ir valsts amatpersona.
2. Likuma 6.panta pirmā un otrā daļa noteic, ka valsts amatpersonai ir atļauts savienot valsts
amatpersonas amatu ar citu amatu, uzņēmuma līguma vai pilnvarojuma izpildi, vai
saimniecisko darbību individuālā komersanta statusā, vai reģistrējoties Valsts ieņēmumu
dienestā kā saimnieciskās darbības veicējam saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma
nodokli", ja šajā likumā vai citā normatīvajā aktā nav paredzēti valsts amatpersonas amata
savienošanas ierobežojumi. Ja likumā nav noteikti stingrāki ierobežojumi, valsts
amatpersonai, ievērojot šā likuma 7. panta otrajā, trešajā, ceturtajā, piektajā un sestajā daļā
noteiktos speciālos amatu savienošanas ierobežojumus, ir atļauts savienot valsts
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amatpersonas amatu ne vairāk kā ar diviem citiem algotiem vai citādi atlīdzinātiem valsts
amatpersonas amatiem vai amatiem citās publiskas personas institūcijās. Par šajā daļā
minētajiem amatiem nav uzskatāms pedagoga, zinātnieka, ārsta, profesionāla sportista un
radošais darbs. Šajā daļā minētā 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 pagasta pārvaldes vadītājam kā valsts
amatpersonai ir noteikti Likuma 7.panta ceturtajā daļā, kur norādīts, ka minētā amatpersona var
savienot valsts amatpersonas amatu tikai ar:
1) amatu arodbiedrībā, biedrībā vai nodibinājumā, politiskajā partijā, politisko
partiju apvienībā vai reliģiskajā organizācijā, ja šā panta septītajā daļā nav noteikts citādi;
2) šādiem amatiem, ja tas nerada interešu konfliktu un ir saņemta tās valsts
amatpersonas vai koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu iecēlusi,
ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā:
a) amatu kapitālsabiedrībā, kurā publiska persona vai publiskas personas
kapitālsabiedrība ir dalībnieks, ja tas saistīts ar publiskas personas interešu pārstāvēšanu
šajā kapitālsabiedrībā,
b) citu amatu publiskas personas institūcijā,
c) eksperta (konsultanta) darbu, kura izpildes vieta ir citas valsts administrācija,
starptautiskā organizācija vai tās pārstāvniecība (misija).
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 ievaddaļai, dome var izskatīt
jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var iecelt amatā
pašvaldības iestāžu vadītājus (21. panta pirmās daļas 9. punkts), līdz ar to secināms, ka Alūksnes
novada pašvaldības dome ir institūcija, kas saskaņā ar Likuma 7.panta ceturto daļu ir kompetenta
sniegt atļauju Ivetai BALTAJAI - VANAGAI savienot valsts amatpersonas amatu ar citu valsts
amatpersonas amatu.
6. Ņemot vērā šī lēmuma sagatavošanas laikā konstatētos faktiskos apstākļus un izvērtējot
Kalncempju pagasta pārvaldes vadītāja un Komisijas locekles amata pienākumus, kā arī saņemot
apliecinājumu, ka Iveta BALTĀ - VANAGA, veicot valsts amatpersonas amata pienākumus,
nepiedalīsies lēmumu pieņemšanā, kā arī neveiks citas ar valsts amatpersonas amatiem saistītas
darbības, kas ietekmētu vai varētu ietekmēt viņas, viņas radinieku vai darījuma partneru
personiskās un mantiskās intereses un, ka šo amatu savienošana nav pretrunā ar ētikas normām
un nekaitēs Kalncempju pagasta pārvaldes vadītājas amata un Komisijas locekles amata
pienākumu pildīšanai, ievērojot likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu
darbībā” 2.pantā noteikto mērķi un pamatojoties uz tā 6.pantu, 7.panta ceturtās daļas 2) punkta
b) apakšpunktu, 81. panta piektās daļas 1. un 2.punktu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu,
atļaut Ivetai BALTAJAI - VANAGAI (personas kods [..]) savienot Kalncempju pagasta
pārvaldes vadītājas amatu un nomas tiesību izsoļu komisijas Annas, Jaunannas, Kalncempju
pagastu pārvaldēs locekles 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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Satur ierobežotas pieejamības informāciju - personas kodu

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģistrācijas numurs 90000018622
Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV – 4301, tālruņi: 64381496, 29453047, e-pasts: dome@aluksne.lv,
www.aluksne.lv
A/S „SEB banka”, kods UNLALV2X, konts Nr.LV58UNLA0025004130335

Alūksnē
2020. gada 27. februārī

sēdes protokols Nr.3, 57. p.
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ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 76

Par atļauju Vijai ZAĶEI savienot amatus
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1. Izskatījusi Vijas ZAĶES 24.02.2020. iesniegumu (saņemts Alūksnes novada pašvaldībā
24.02.2020. un reģistrēts ar Nr. ANP/1-42/20/693), kurā viņa lūdz atļauju savienot valsts
amatpersonas - Annas pagasta pārvaldes vadītājas amatu ar nomas tiesību izsoļu komisijas
Annas, Jaunannas, Kalncempju pagastu pārvaldēs (turpmāk – Komisija) priekšsēdētājas
amatu, Alūksnes novada dome konstatē:
1.1. Ņemot vērā Alūksnes novada domes 09.12.2019. lēmumu Nr. 378 “Par Annas
pagasta pārvaldes vadītāju” (ārkārtas sēdes protokols Nr.14, 14.punkts) un
10.12.2019. darba līgumu Nr. 161 Vija ZAĶE strādā Annas pagasta pārvaldes
vadītājas amatā un atbilstoši likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbībā” (turpmāk – Likums), 4.panta pirmās daļas 14.punktam, pagasta
pārvaldes vadītājs novada pašvaldībā ir valsts amatpersona.
1.2. Ņemot vērā Alūksnes novada domes 22.11.2018. noteikumus Nr.6/2018 “Kārtība,
kādā tiek organizēts pašvaldības nekustamo īpašumu iznomāšana vai atsavināšanas
process”, ar Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektores J.ČUGUNOVAS
29.01.2020. rīkojumu Nr. ANP/1-6/20/33 “Par komisijas sastāvu apstiprināšanu”,
Vija ZAĶE ir apstiprināta Komisijas priekšsēdētājas amatā. Komisijas uzdevumi ir
organizēt attiecīgajā pagasta teritoriālajā vienībā esošo pašvaldībai piekrītošu vai
piederošu apbūvētu zemesgabalu vai neapbūvētu zemesgabalu (bez apbūves
tiesībām), zemesgabalu zemes dzīļu, kā arī ēku (būvju) vai nedzīvojamo telpu un tām
funkcionāli nepieciešamo zemes gabalu vai to daļu nomas tiesību izsoli. Saskaņā ar
Likuma 4.panta otro daļu, Komisijas priekšsēdētājs ir valsts amatpersona.
2. Likuma 6.panta pirmā un otrā daļa noteic, ka valsts amatpersonai ir atļauts savienot valsts
amatpersonas amatu ar citu amatu, uzņēmuma līguma vai pilnvarojuma izpildi, vai
saimniecisko darbību individuālā komersanta statusā, vai reģistrējoties Valsts ieņēmumu
dienestā kā saimnieciskās darbības veicējam saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma
nodokli", ja šajā likumā vai citā normatīvajā aktā nav paredzēti valsts amatpersonas amata
savienošanas ierobežojumi. Ja likumā nav noteikti stingrāki ierobežojumi, valsts
amatpersonai, ievērojot šā likuma 7. panta otrajā, trešajā, ceturtajā, piektajā un sestajā daļā
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noteiktos speciālos amatu savienošanas ierobežojumus, ir atļauts savienot valsts
amatpersonas amatu ne vairāk kā ar diviem citiem algotiem vai citādi atlīdzinātiem valsts
amatpersonas amatiem vai amatiem citās publiskas personas institūcijās. Par šajā daļā
minētajiem amatiem nav uzskatāms pedagoga, zinātnieka, ārsta, profesionāla sportista un
radošais darbs. Šajā daļā minētā 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 pagasta pārvaldes vadītājam kā valsts
amatpersonai ir noteikti Likuma 7.panta ceturtajā daļā, kur norādīts, ka minētā amatpersona var
savienot valsts amatpersonas amatu tikai ar:
1) amatu arodbiedrībā, biedrībā vai nodibinājumā, politiskajā partijā, politisko
partiju apvienībā vai reliģiskajā organizācijā, ja šā panta septītajā daļā nav noteikts citādi;
2) šādiem amatiem, ja tas nerada interešu konfliktu un ir saņemta tās valsts
amatpersonas vai koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu iecēlusi,
ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā:
a) amatu kapitālsabiedrībā, kurā publiska persona vai publiskas personas
kapitālsabiedrība ir dalībnieks, ja tas saistīts ar publiskas personas interešu pārstāvēšanu
šajā kapitālsabiedrībā,
b) citu amatu publiskas personas institūcijā,
c) eksperta (konsultanta) darbu, kura izpildes vieta ir citas valsts administrācija,
starptautiskā organizācija vai tās pārstāvniecība (misija).
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 ievaddaļai, dome var izskatīt
jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var iecelt amatā
pašvaldības iestāžu vadītājus (21. panta pirmās daļas 9. punkts), līdz ar to secināms, ka Alūksnes
novada pašvaldības dome ir institūcija, kas saskaņā ar Likuma 7.panta ceturto daļu ir kompetenta
sniegt atļauju Vijai ZAĶEI savienot valsts amatpersonas amatu ar citu valsts amatpersonas
amatu.
6. Ņemot vērā šī lēmuma sagatavošanas laikā konstatētos faktiskos apstākļus un izvērtējot Annas
pagasta pārvaldes vadītāja un Komisijas priekšsēdētāja amata pienākumus, kā arī saņemot
apliecinājumu, ka Vija ZAĶE, veicot valsts amatpersonas amata pienākumus, nepiedalīsies
lēmumu pieņemšanā, kā arī neveiks citas ar valsts amatpersonas amatiem saistītas darbības, kas
ietekmētu vai varētu ietekmēt viņas, viņas radinieku vai darījuma partneru personiskās un
mantiskās intereses un, ka šo amatu savienošana nav pretrunā ar ētikas normām un nekaitēs
Annas pagasta pārvaldes vadītājas amata un Komisijas priekšsēdētājas amata pienākumu
pildīšanai, ievērojot likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
2.pantā noteikto mērķi un pamatojoties uz tā 6.pantu, 7.panta ceturtās daļas 2) punkta b)
apakšpunktu, 81. panta piektās daļas 1. un 2.punktu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu,
atļaut Vijai ZAĶEI (personas kods [..]) savienot Annas pagasta pārvaldes vadītājas amatu un
nomas tiesību izsoļu komisijas Annas, Jaunannas, Kalncempju pagastu pārvaldēs priekšsēdētājas
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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sēdes protokols Nr.3, 58. p.
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ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 77

Par Administratīvās komisijas sastāvu
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Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 9. punktu,
Iecelt Aleksandru FINU, personas kods [..], Alūksnes novada pašvaldības Administratīvās
komisijas locekļa amatā.
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ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 78
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Par projektu “Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Alūksnes pilsētā”

Apstiprināt projekta indikatīvās izmaksas 624 674,25 EUR (seši simti divdesmit
četri tūkstoši seši simti septiņdesmit četri euro 25 centi), no kurām Eiropas
Reģionālā attīstības fonda finansējums 512 793,33 EUR (pieci simti divpadsmit
tūkstoši septiņi simti deviņdesmit trīs euro 33 centi) un Alūksnes novada
pašvaldības līdzfinansējums 111 880,92 EUR (viens simts vienpadsmit tūkstoši
astoņi simti astoņdesmit euro 92 centi).
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2.

Iesniegt Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta “Uzņēmējdarbībai nozīmīgas
infrastruktūras attīstība Alūksnes pilsētā” (turpmāk - projekts) iesniegumu darbības
programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa
“Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību
integrētajām attīstības programmām” ierobežotās projektu atlases trešajai kārtai.
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Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. un 10. punktu,
21. panta pirmās daļas 17., 23., 27. punktu, Alūksnes novada attīstības programmas 2011.2017. aktualizētā Investīciju plāna 2015.-2020. gadam 6.2. punktu, Ministru kabineta
2015. gada 10. novembra noteikumiem Nr.645 “Darbības programmas “Izaugsme un
nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās
teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” īstenošanas noteikumi”
29. punktu, 53.2. apakšpunktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3. panta pirmās
daļas 4. punktu, 40. pantu,

3.

Līdzfinansējumu nodrošināt no Alūksnes novada pašvaldības 2020. un 2021. gada
budžeta (aizdevuma) līdzekļiem.

4.

Atsavināt projekta ietvaros jaunizbūvētos siltumapgādes un ūdenssaimniecības
inženiertīklus – attiecīgi AS “SIMONE” un SIA “RŪPE”, kā atsavināšanas veidu
nosakot to (kā mantisku ieguldījumu) ieguldīšanu pamatkapitālā.

Domes priekšsēdētājs
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sēdes protokols Nr.3, 60. p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 79
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Par projektu “Publiskās infrastruktūras uzlabošana Alūksnes novadā”
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Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. un 10. punktu,
21. panta pirmās daļas 17., 23. un 27.punktu, Alūksnes novada attīstības programmas 2011.2017. aktualizētā Investīciju plāna 2015.-2020. gadam 7.3. punktu, Ministru kabineta
2015. gada 13. oktobra noteikumu Nr.593 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība”
3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot
ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai
teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām”
īstenošanas noteikum” 29. punktu, 52.2.apakšpunktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 3. panta pirmās daļas 4. punktu, 40. pantu,
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1. Iesniegt Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta “Publiskās infrastruktūras
uzlabošana Alūksnes novadā” (turpmāk - projekts) iesniegumu darbības
programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa
“Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus
uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās
noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo
uzņēmēju vajadzībām” ierobežotās projektu atlases otrajai kārtai.

2. Apstiprināt projekta kopējās indikatīvās izmaksas līdz 150 000 EUR (viens
simts piecdesmit tūkstoši euro), no kurām Eiropas Reģionālā attīstības fonda
finansējums 75 111,86 EUR (septiņdesmit pieci tūkstoši viens simts
vienpadsmit euro 86 centi) un Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējums
74 888,14 EUR (septiņdesmit četri tūkstoši astoņi simti astoņdesmit astoņi euro
14 centi).
3. Līdzfinansējumu nodrošināt no Alūksnes novada pašvaldības 2020. un 2021.
gada budžeta (aizdevuma) līdzekļiem.
4. Atsavināt projekta ietvaros jaunizbūvētos ūdenssaimniecības inženiertīklus SIA
“RŪPE”, kā atsavināšanas veidu nosakot to (kā mantisku ieguldījumu)
ieguldīšanu SIA “RŪPE” pamatkapitālā.
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Par grozījumiem Alūksnes novada domes 25.04.2019. lēmumā Nr. 136 “Par projektu
“Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana L. JUKSES ģimenes ārsta
praksē””
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Ņemot vērā Centrālās finanšu un līgumu aģentūras atbalstīto projektu “Darbības
programmas “Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa 9.3.2. “Uzlabot kvalitatīvu
veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un
nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru”
ceturtās atlases kārtas pirmās apakškārtas (ģimenes ārstu prakšu attīstība) atklāto projektu
iesniegumu atlasē, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 6.punktu,
21. panta pirmās daļas ievaddaļu, Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017.
aktualizētā Rīcības plāna 3.4. punktu un Investīciju plāna 2015.-2020. gadam 45.3. punktu un
veiktās tirgus izpētes rezultātiem,

al

1. Izdarīt grozījumus Alūksnes novada domes 25.04.2019. lēmumā Nr. 136 “Par projektu
“Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana L.JUKSES ģimenes ārsta
praksē”” (turpmāk – Lēmums) un izteikt Lēmuma 2. un 3. punktu šādā redakcijā:
“2. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas 14608,76 EUR (četrpadsmit tūkstoši seši
simti astoņi euro 76 centi), ko sastāda:
2.1. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 6800,00 EUR (seši tūkstoši astoņi
simti euro);
2.2. valsts budžeta dotācija 720,00 EUR (septiņi simti divdesmit euro);
2.3. Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējums 7088,76 EUR (septiņi tūkstoši
astoņdesmit astoņi euro 76 centi).
3. Līdzfinansējumu nodrošināt no Alūksnes novada pašvaldības 2020. gada budžeta
līdzekļiem.”
2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

Domes priekšsēdētājs
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