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ALŪKSNES NOVADA DOMES 

LĒMUMS Nr.184 

Par atļauju Ilzei LĪVIŅAI savienot amatus 

Izskatot Alūksnes novada vidusskolas direktores Ilzes LĪVIŅAS 10.06.2021. 

iesniegumu par amatu savienošanu ar Alūksnes novada domes deputāta amatu, reģistrēts 

Alūksnes novada pašvaldībā 11.06.2021. ar Nr. ANP/1-42/21/1883, 

konstatējot, ka minēto amatu savienošana nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar 

valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs amatpersonas tiešo pienākumu 

pildīšanai,  

ņemot vērā likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”, 

turpmāk – Likums, 6.panta pirmo un otro daļu, 7.panta ceturtās daļas 2) punkta b) apakšpunktu, 

sestās daļas 2) punktu, 8.1panta piektās daļas 1. un 2.punktu, Administratīvā procesa likuma 

67.pantu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,

atļaut Ilzei LĪVIŅAI (personas kods [..]) savienot Alūksnes novada vidusskolas 

direktores un Alūksnes novada domes deputātes amatus. 

Amatpersona nevar paļauties uz to, ka šī atļauja vienmēr būs spēkā. Atbilstoši Likuma 

8.1panta sestajai daļai un Administratīvā procesa likuma 68.panta pirmajai daļai, šis lēmums 

izdots ar atcelšanas atrunu. Amatpersonai savas kompetences ietvaros ir pienākums rakstiski 

informēt Alūksnes novada pašvaldību, ja mainījušies tiesiskie vai faktiskie apstākļi, kas ir 

pamatā šī lēmuma izdošanai un varētu nepieļaut turpmāku amatu savienošanu. 

Atbilstoši Likuma vispārīgajam regulējumam amatpersona pati ir atbildīga par interešu 

konflikta nepieļaušanu un valsts amatpersonas ētikas normu ievērošanu, tāpēc, neraugoties uz  

kompetentās institūcijas doto atļauju savienot amatus, amatpersonai ir pienākums jebkurā brīdī 

izvērtēt interešu konflikta iespējamību un rīcības atbilstību amatpersonas ētikas normām, ja, 

savienojot amatus, pastāv iespēja, ka amatpersona var nonākt interešu konflikta situācijā. 

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. 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu. 

Domes priekšsēdētājs Dz.ADLERS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.185 

 

Par saistošo noteikumu Nr. 18/2021  

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

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

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 1. punktu un 24. pantu,  

 

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 18/2021 “Grozījumi Alūksnes novada domes 

2013. gada 25. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 18/2013 “Alūksnes novada pašvaldības 

nolikums”” un to paskaidrojuma rakstu. 

 

Domes priekšsēdētājs                 Dz.ADLERS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.186 

 

Par grozījumiem Alūksnes novada domes 28.11.2013. noteikumos Nr. 3/2013 “Par 

atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā” 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 5. panta sesto daļu, 21. panta pirmās daļas 

13. punktu, 41. panta pirmās daļas 2. punktu, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un 

darbinieku atlīdzības likuma 4. panta otro daļu, 5. panta otro daļu,  

 

Izdarīt šādus grozījumus Alūksnes novada domes 28.11.2013. noteikumos Nr. 3/2013 

“Par atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”: 

 

1. Izteikt 2.1. punktu šādā redakcijā: 

 “2.1. Domes priekšsēdētāja un domes priekšsēdētāja vietnieka – attīstības un investīciju 

piesaistes jautājumos amati ir algoti”. 

 

2. Aizstāt 2.4. punktā vārdu “vietnieks (-i)” ar vārdiem “vietnieks – attīstības un investīciju 

piesaistes jautājumos”. 

 

3. Aizstāt 2.5. punktā vārdu “vietniekam (-iem)” ar vārdiem “vietniekam – attīstības un 

investīciju piesaistes jautājumos”. 

 

4. Aizstāt 2.6. punktā vārdu “vietniekam (-iem)” ar vārdiem “vietniekam – attīstības un 

investīciju piesaistes jautājumos”. 

 

5. Aizstāt 8.4. punktā vārdu “vietniekam (-iem)” ar vārdiem “vietniekam – attīstības un 

investīciju piesaistes jautājumos”. 

 

6. Aizstāt 9.5. punktā vārdu “vietniekam (-iem)” ar vārdiem “vietniekam – attīstības un 

investīciju piesaistes jautājumos”. 

 

Domes priekšsēdētājs                 Dz.ADLERS 

 

  

alu
ks

ne
.lv



 

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 

2021. gada 7. jūlijā                          ārkārtas sēdes protokols Nr.12, 4.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.187 

 

Par Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietniekiem 

 

 Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 20. panta pirmo daļu, 21. panta pirmās daļas 

10. punktu,  

 

1. Ievēlēt deputāti Līgu LANGRATI par Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieci – 

attīstības un investīciju piesaistes jautājumos. 

2. Ievēlēt deputātu Druvi TOMSONU par Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieku 

– tautsaimniecības jautājumos. 

3. Ievēlēt deputātu Jāni SADOVŅIKOVU par Alūksnes novada domes priekšsēdētāja 

vietnieku – teritoriālajos jautājumos. 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.188 

 

Par Alūksnes novada domes pastāvīgajām komitejām 
 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 20. panta pirmo daļu, 21. panta pirmās daļas 

10. punktu, 

 

1. Ievēlēt Finanšu komitejā deputātus: 

1.1. Aivaru Fominu; 

1.2. Arturu Dukuli; 

1.3. Druvi Tomsonu;  

1.4. Dzintaru Adleru;  

1.5. Jāni Sadovņikovu;  

1.6. Jāni Skulti;  

1.7. Līgu Langrati. 

 

2. Ievēlēt Tautsaimniecības komitejā deputātus: 

2.1. Druvi Mucenieku; 

2.2. Druvi Tomsonu;  

2.3. Ilzi Līviņu;  

2.4. Jāni Sadovņikovu; 

2.5. Jāni Skulti; 

2.6. Modri Lazdekalnu; 

2.7. Modri Račiku. 

 

3. Ievēlēt Sociālajā, izglītības un kultūras komitejā deputātus: 

3.1. Artūru Grīnbergu; 

3.2. Elitu Laivu; 

3.3. Ilzi Līviņu; 

3.4. Līgu Langrati; 

3.5. Marutu Kauliņu; 

3.6. Modri Račiku; 

3.7. Verneru Kalēju. 

 

4. Noteikt, ka darbu komitejā turpina deputāts, kas stājas tā deputāta vietā, kura pilnvaras 

izbeigtas pirms termiņa vai kurš nolicis pilnvaras uz laiku. 
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