LATVIJAS REPUBLIKA

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

Alūksnē
2015.gada 27.novembrī

sēdes protokols Nr.19, 1.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.371

Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīga zemes starpgabala “Garāža”, Jaunalūksnes
pagastā, Alūksnes novadā, zemes vienības kadastra apzīmējums 3656 008 0184,
atsavināšanu
Izskatot SIA “4 PLUS”, reģistrācijas Nr.54103007931, juridiskā adrese Abula ielā 6B,
Valmierā, valdes locekļa Askolda ZELMEŅA 23.10.2015. iesniegumu par zemesgabala
atsavināšanu, kas 23.10.2015. saņemts Alūksnes novada pašvaldībā un reģistrēts ar
Nr.ANP/1-24/15/4225, pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma
tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 4.punktu, Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, ceturtās daļas 1.punktu, 5.panta
pirmo daļu, Ministru kabineta 01.02.2011. noteikumu Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma
publiskas personas manta” 38.punktu, un,
ņemot vērā Alūksnes novada pašvaldības Jaunalūksnes pagasta pārvaldes 28.10.2015.
atzinumu Nr.JPP/1-5/15/183,
1.
Reģistrēt īpašumā un sagatavot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldībai
piekritīgu zemes starpgabalu ar zemes vienības kadastra apzīmējumu 3656 008
0184 “Garāža”, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā.
2.
Piekrist, ka atsavināšanas izdevumus, saistītus ar zemes robežu plānu izstrādi,
zemesgabala īpašuma tiesību nostiprināšanu Zemesgrāmatā uz Alūksnes novada
pašvaldības vārda, novērtēšanu un atsavināšanas procesa veikšanu, sedz zemes
starpgabalagabala atsavināšanas ierosinātājs SIA “4 PLUS”. Pēc zemesgabala
atsavināšanas procesa pabeigšanas, minētos izdevumus ieskaitīt ierosinātāja zemes
pirkuma līgumā noteiktās cenas samaksā, bet, ja zemesgabals tiek atsavināts citām
personām, pēc rēķinu iesniegšanas, atmaksāt zemes starpgabala atsavināšanas
izdevumus ierosinātājam.
3.
Nodot atsavināšanai, pārdodot izsolē par brīvu cenu noteiktam personu lokam,
Alūksnes novada pašvaldības īpašumu – neapbūvētu zemes starpgabalu “Garāža”,
Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā, zemes vienības kadastra apzīmējums
3656 008 0184.
4.
Uzdot nosacītās cenas noteikšanu un atsavināšanu veikt Īpašumu atsavināšanas
komisijai.
Domes priekšsēdētājs

A.DUKULIS

LATVIJAS REPUBLIKA

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

Alūksnē
2015.gada 27.novembrī

sēdes protokols Nr.19, 2.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.372

Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Zīlītes” – 2, Mālupē, Mālupes
pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu
Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „ALŪKSNES NAMI” 29.09.2015.
iesniegumu Nr.1-9/451 „Par dzīvojamās mājas „Zīlītes”, Mālupē, Mālupes pagastā, Alūksnes
novadā apsaimniekošanu”, kas saņemts un reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 01.10.2015.
ar Nr.ANP/1-42/15/3818,
secinot to, ka, savedot kārtībā (līdz dzīvošanai derīgam) dzīvokli „Zīlītēs” – 2,
Mālupē, Mālupes pagastā, Alūksnes novadā tam nepieciešamie līdzekļi, bet vēlāk arī
administrēšanas un uzturēšanas izdevumi nav samērojami ar īpašuma faktisko stāvokli,
pamatojoties uz Civillikuma 927.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta otro daļu, 4.panta
otro daļu, 5.panta pirmo daļu, 8.panta otro daļu,
1. Atzīt, ka Alūksnes novada pašvaldības dzīvoklis „Zīlītēs” – 2, Mālupē, Mālupes
pagastā, Alūksnes novadā nav derīgs dzīvošanai.
2. Sagatavot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu dzīvokli
„Zīlītēs” – 2, Mālupē, Mālupes pagastā, Alūksnes novadā ar kopējo platību 48,2m²
(kadastra apzīmējums 3674 002 0150 001 002) un ar to saistītām kopīpašuma
482/3355 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas (kadastra apzīmējums 3674 002
0150 001), palīgēkas (kadastra apzīmējums 3674 002 0150 002) un zemes (kadastra
apzīmējums 3674 002 0150).
3. Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības īpašumu – dzīvokli „Zīlītēs” – 2,
Mālupē, Mālupes pagastā, Alūksnes novadā.
4. Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē.
5. Uzdot nosacītās cenas noteikšanu un dzīvokļa īpašuma atsavināšanu veikt Īpašumu
atsavināšanas komisijai.
Domes priekšsēdētājs
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ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
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Alūksnē
2015.gada 27.novembrī

sēdes protokols Nr.19, 3.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.373

Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Zīlītes” – 3, Mālupē, Mālupes
pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu
Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „ALŪKSNES NAMI” 29.09.2015.
iesniegumu Nr.1-9/451 „Par dzīvojamās mājas „Zīlītes”, Mālupē, Mālupes pagastā, Alūksnes
novadā apsaimniekošanu”, kas saņemts un reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 01.10.2015.
ar Nr.ANP/1-42/15/3818,
secinot to, ka, savedot kārtībā (līdz dzīvošanai derīgam) dzīvokli „Zīlītēs” – 3,
Mālupē, Mālupes pagastā, Alūksnes novadā tam nepieciešamie līdzekļi, bet vēlāk arī
administrēšanas un uzturēšanas izdevumi nav samērojami ar īpašuma faktisko stāvokli,
pamatojoties uz Civillikuma 927.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta otro daļu, 4.panta
otro daļu, 5.panta pirmo daļu, 8.panta otro daļu,
1. Atzīt, ka Alūksnes novada pašvaldības dzīvoklis „Zīlītēs” – 3, Mālupē, Mālupes
pagastā, Alūksnes novadā nav derīgs dzīvošanai.
2. Sagatavot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu dzīvokli
„Zīlītēs” – 3, Mālupē, Mālupes pagastā, Alūksnes novadā ar kopējo platību 32,6m²
(kadastra apzīmējums 3674 002 0150 001 003) un ar to saistītām kopīpašuma
326/3355 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas (kadastra apzīmējums 3674 002
0150 001), palīgēkas (kadastra apzīmējums 3674 002 0150 002) un zemes (kadastra
apzīmējums 3674 002 0150).
3. Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības īpašumu – dzīvokli „Zīlītēs” – 3,
Mālupē, Mālupes pagastā, Alūksnes novadā.
4. Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē.
5. Uzdot nosacītās cenas noteikšanu un dzīvokļa īpašuma atsavināšanu veikt Īpašumu
atsavināšanas komisijai.
Domes priekšsēdētājs

A.DUKULIS

LATVIJAS REPUBLIKA

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
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Alūksnē
2015.gada 27.novembrī

sēdes protokols Nr.19, 4.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.374

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par
nodokļiem un nodevām” 25.panta trešo un ceturto daļu, likuma „Par nekustamā īpašuma
nodokli” 2.panta septīto daļu, Ministru kabineta noteikumu Nr.1486 “Kārtība, kādā budžeta
iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 100.punktu,
1.

2.

3.
4.

Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu 123,78 EUR (viens simts divdesmit trīs
euro un 78 centi) apmērā, tajā skaitā pamatparāds 62,03 EUR (sešdesmit divi euro
un 3 centi) un nokavējuma nauda 61,75 EUR (sešdesmit viens euro un 75 centi),
mirušai personai [..], personas kods [..], par īpašumu “Vējakalni”, kadastra numurs
3656 011 0059, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā, uz kura atstāto mantojumu
likumā noteiktā kārtībā nav pieteikušies mantinieki.
Lēmumā minētajai personai, kurai nodokļa parāda apmērs uz dzēšanas brīdi ir
pieaudzis atbilstoši Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodevām”
29.panta 2.daļai, kas nosaka, ka par nodokļu un nodevu samaksas termiņa
nokavējumu pamatparādam turpina palielināties nokavējuma nauda – no laikā
nenomaksātā pamatparāda 0,05 procenti par katru nokavēto dienu, dzēst nodokļa
parāda pilnu apmēru, tai skaitā pieaugušo nokavējuma naudas apmēru.
Publicēt Alūksnes novada pašvaldības mājas lapā www.aluksne.lv internetā
informāciju par nodokļu parādu dzēšanu.
Noteikt, ka lēmuma izpildi veic Alūksnes novada pašvaldības Grāmatvedības
nodokļu administratore Gija BINDREI.

Domes priekšsēdētājs
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Alūksnē
2015.gada 27.novembrī

sēdes protokols Nr.19, 5.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.375

Par finansējumu un laika periodu projektu realizācijai
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2. un 10.punktu un,
ņemot vērā 2015.gada 18.augusta Ministru kabineta noteikumus Nr.475 “Valsts un Eiropas
Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu
atjaunošana lauku apvidos” atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā”,
1.
2.
3.

Noteikt, ka vienam Alūksnes novada pašvaldības grants seguma ceļa vai ceļa posma
pārbūves projektam pieejamais pašvaldības līdzfinansējums ir robežās no 10% – 40%.
Noteikt, ka programmā pieejamo finansējumu var apgūt sākot no 2016.gada un, ka vienā
gadā tiek realizēti ne vairāk kā 5 projekti.
Noteikt, ka projektu secību iesniegšanai un īstenošanai nosaka pagastu pārvalžu vadītāji,
savstarpēji vienojoties.

Domes priekšsēdētājs
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Alūksnē
2015.gada 27.novembrī

sēdes protokols Nr.19, 6.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.376

Par līdzekļu izdalīšanu pašvaldības aģentūrai “SPODRA” no Alūksnes novada
pašvaldības Ceļu un ielu rezerves fonda
Ņemot vērā to, ka 2014./2015.gada ziemas sezonā uz Alūksnes pilsētas tranzīta ielām
bija jānodrošina preventīvo pasākumu (kaisīšanas) veikšana (divas reizes diennaktī), kā
rezultātā palielinājās izdevumi pilsētas ielu ikdienas uzturēšanai,
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,
1. Izdalīt pašvaldības aģentūrai “SPODRA” no Alūksnes novada pašvaldības Ceļu un
ielu rezerves fonda finansējumu 10 000 EUR (desmit tūkstoši euro) apmērā
Alūksnes pilsētas ielu ikdienas uzturēšanai.
2. Alūksnes novada pašvaldības Finanšu nodaļai atspoguļot izdalītos līdzekļus
nākamajos Alūksnes novada pašvaldības 2015.gada budžeta grozījumos.
Domes priekšsēdētājs
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Alūksnē
2015.gada 27.novembrī

sēdes protokols Nr.19, 7.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.377

Par saistošo noteikumu Nr.22/2015 „Grozījumi Alūksnes novada domes 2015.gada
5.oktobra saistošajos noteikumos Nr.20/2015 “Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas
noteikumi Alūksnes novadā”” izdošanu
Pamatojoties uz Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu,
Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.22/2015 „Grozījumi Alūksnes novada domes
2015.gada 5.oktobra saistošajos noteikumos Nr.20/2015 “Sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas noteikumi Alūksnes novadā” un to paskaidrojuma rakstu.
Domes priekšsēdētājs
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Alūksnē
2015.gada 27.novembrī

sēdes protokols Nr.19, 8.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.378

Par Alūksnes novada domes 2015.gada 24.septembra saistošo noteikumu Nr.17/2015
„Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Alūksnes novadā”
precizēšanu
Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 23.10.2015. atzinumu
Nr.18-6/8646 „Par saistošajiem noteikumiem” un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
45.panta ceturto daļu,
Precizēt Alūksnes novada domes 2015.gada 24.septembra saistošos noteikumus
Nr.17/2015 „Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Alūksnes
novadā” un to paskaidrojuma rakstu.
Domes priekšsēdētājs
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Alūksnē
2015.gada 27.novembrī

sēdes protokols Nr.19, 9.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.379

Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2009.gada 17.septembra lēmumā Nr.190 ,,Par
pedagoģiski medicīniskās komisijas izveidošanu”
Pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 19.punktu un Vispārējās
Izglītības likuma 54.pantu,
izdarīt grozījumus Alūksnes novada domes 2009.gada 17.septembra lēmumā Nr.190
,,Par pedagoģiski medicīniskās komisijas izveidošanu”:
1. Lēmuma 1.punktā skaitli ,,9” aizstāt ar skaitli ,,7”.
2. Svītrot lēmuma 2.3.4. un 2.3.5.punktu.
Domes priekšsēdētājs
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Alūksnē
2015.gada 27.novembrī

sēdes protokols Nr.19, 10.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.380
Par Ilzenes pamatskolas direktoru

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, Izglītības
likuma 17.panta trešās daļas 2.punktu,
ņemot vērā Ilzenes pamatskolas
30.10.2015. sēdes lēmumu,

direktora amata kandidātu

konkursa komisijas

Iecelt par Ilzenes pamatskolas direktori Inesi ŽĪGURI, personas kods [..].
Domes priekšsēdētājs
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Alūksnē
2015.gada 27.novembrī

sēdes protokols Nr.19, 11.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.381

Par atļauju Inesei ŽĪGUREI savienot amatus
1.

2.

3.

Izskatījusi Ineses ŽĪGURES 11.11.2015. iesniegumu (saņemts Alūksnes novada
pašvaldībā 12.11.2015. un reģistrēts ar Nr.ANP/1-42/15/4575), kurā viņa lūdz savienot
valsts amatpersonas – Ilzenes pamatskolas direktora amatu ar Sporta, kultūras, interešu
izglītības un mūžizglītības centra “Dailes” sporta, tūrisma, interešu izglītības metodiķa
amatu, Alūksnes novada dome konstatē:
1.1. Saskaņā ar 15.09.2015. Darba līgumu Nr. 4 I.ŽĪGURE strādā Ilzenes pagasta
pārvaldes struktūrvienībā “Sporta, kultūras, interešu izglītības un mūžizglītības
centrs “Dailes”” par sporta, tūrisma, interešu izglītības metodiķi. Izvērtējot sporta,
tūrisma, interešu izglītības metodiķa galvenos uzdevumus – plānot un koordinēt
sporta, tai skaitā tautas sporta, tūrisma, interešu izglītības pasākumus un aktivitātes,
konstatēts, ka, atbilstoši likumam „Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbībā” (turpmāk tekstā – Likums), I.ŽĪGURE nav valsts amatpersona.
1.2. Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu un Alūksnes
novada domes 27.11.2015. lēmumu Nr.380 „Par Ilzenes pamatskolas direktoru”
(sēdes protokols Nr.19, 10.punkts) I.ŽĪGURE iecelta par Ilzenes pamatskolas
direktori. Izvērtējot Ilzenes pamatskolas direktora galvenos pienākumus – vadīt
izglītības iestādes darbu, konstatēts, ka atbilstoši Likuma 4.panta pirmās daļas
16.punktam, I.ŽĪGURE, pildot Ilzenes pamatskolas direktora pienākumus, ir valsts
amatpersona.
Likuma 6.pants nosaka, ka valsts amatpersonai ir atļauts savienot valsts amatpersonas
amatu ar citu amatu, uzņēmuma līguma vai pilnvarojuma izpildi, ja šajā likumā vai citā
normatīvajā aktā nav paredzēti valsts amatpersonas amata savienošanas ierobežojumi.
Turklāt, ja Likumā nav noteikti stingrāki ierobežojumi, valsts amatpersonai ir atļauts
savienot savu valsts amatpersonas amatu ne vairāk kā ar diviem citiem algotiem vai
citādi atlīdzināmiem amatiem citās valsts vai pašvaldību institūcijās. Amatu savienošana
pieļaujama, ja tā nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai
saistošām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
Speciālie amata savienošanas ierobežojumi Ilzenes pamatskolas direktoram kā valsts
amatpersonai ir noteikti Likuma 7.panta piektās daļas 4.punktā, kurā noteikts, ka minētā
amatpersona var savienot valsts amatpersonas amatu tikai ar citu amatu publiskas
personas institūcijā, ja to savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta tās valsts

amatpersonas vai koleģiālas institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu
iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā.
Saskaņā ar Likumu, interešu konflikts ir situācija, kurā amatpersonai, pildot valsts
amatpersonas amata pienākumus, jāpieņem lēmums vai jāpiedalās lēmuma pieņemšanā,
vai jāveic citas ar valsts amatpersonas amatu saistītās darbības, kas ietekmē vai var
ietekmēt šīs valsts amatpersonas, tās radinieku vai darījumu partneru personiskās vai
mantiskās intereses.
Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas ievaddaļai, dome var izskatīt
jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt Alūksnes novada dome
ir iecēlusi I.ŽĪGURI par Ilzenes pamatskolas direktori, līdz ar to secināms, ka Alūksnes
novada dome ir institūcija, kas saskaņā ar Likuma 7.panta piektās daļas 4.punktu ir
kompetenta sniegt atļauju I.ŽĪGUREI savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu
publiskas personas institūcijā.
Ņemot vērā šī lēmuma sagatavošanas laikā konstatētos faktiskos apstākļus, izvērtējot
Ilzenes pamatskolas direktora amata pienākumus un Sporta, kultūras, interešu izglītības
un mūžizglītības centra “Dailes” sporta, tūrisma, interešu izglītības metodiķa
pienākumus, nosacījumu, ka, veicot valsts amatpersonas amata pienākumus, I.ŽĪGURE
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 Sporta, kultūras, interešu izglītības un mūžizglītības
centra “Dailes” sporta, tūrisma, interešu izglītības metodiķa amata pienākumu pildīšanai,
ievērojot likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 2.pantā
noteikto mērķi un pamatojoties uz tā 7.panta piektās daļas 4.punktu, 8.1 panta piektās
daļas 1. un 2.punktu un septīto daļu, Administratīvā procesa likuma 67.pantu, likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Alūksnes novada dome nolemj:

4.

5.

6.

Atļaut Inesei ŽĪGUREI (personas kods [..]) savienot Ilzenes pamatskolas direktora amatu
ar Ilzenes pagasta pārvaldes struktūrvienības “Sporta, kultūras, interešu izglītības un
mūžizglītības centra “Dailes”” sporta, tūrisma, interešu izglītības metodiķa 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 Ilzenes pamatskolas direktora amatu ar Sporta, kultūras, interešu
izglītības un mūžizglītības centra “Dailes” sporta, tūrisma, interešu izglītības metodiķa
amatu, 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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Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000018622
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Alūksnē
2015.gada 27.novembrī

sēdes protokols Nr.19, 12.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.382

Par Alūksnes novada pašvaldības iestāšanos biedrībā “Latvijas Tautas sporta
asociācijā”
Ar mērķi attīstīt Alūksnes novada amatieru sporta komandu un individuālo sportistu
dalību Latvijas un starptautiskās sacensībās un pretendētu uz Latvijas Tautas sporta
asociācijas sacensību vai to posmu rīkošanu Alūksnes novadā, ņemot vērā Alūksnes novada
attīstības programmas 2011.- 2017. aktualizētā Rīcības plāna 2015.- 2017. gadam 4.2. un
4.3.punktu, kas apstiprināts ar Alūksnes novada domes 29.01.2015. lēmumu Nr.16,
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu, 15.panta pirmās
daļas 6.punktu, 21.panta pirmās daļas 23.punktu,
1. Iestāties biedrībā “Latvijas Tautas sporta asociācijā”, reģistrācijas Nr.40008022133.
2. Paredzēt Alūksnes novada pašvaldības 2016.gada budžetā 260,00 EUR (divi simti
sešdesmit euro) biedra naudas 2016.gadam nodrošināšanai.
Domes priekšsēdētājs
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Alūksnē
2015.gada 27.novembrī

sēdes protokols Nr.19, 13.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.383

Par siltummezgla izbūvi pašvaldības daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā
Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību “ALŪKSNES NAMI” 20.10.2015.
iesniegumu Nr.1-9/515 “Par siltummezgla izbūvi dzīvojamā mājā “Pīlādži”, Mālupē, Mālupes
pagastā, Alūksnes novadā”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 20.10.2015. ar
Nr. ANP/1-42/15/4168 un 28.10.2015. iesniegumu Nr.1-9/534 “Par īres maksas uzkrājumu”,
kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 28.10.2015. ar Nr. ANP/1-42/15/4327,
ņemot vērā, ka daudzdzīvokļu dzīvojamā māja “Pīlādži”, Mālupē, Mālupes pagastā”,
kas sastāv no 24 dzīvokļu īpašumiem, ir pašvaldības 100% īpašums, kuras pārvaldīšanu
saskaņā ar 2007.gada 31.jūlija Dzīvojamā fonda pārvaldīšanas un apsaimniekošanas
pilnvarojuma līgumu Nr. 294-D-07 realizē sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ALŪKSNES
NAMI”,
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3. punktu, likuma “Par
dzīvojamo telpu īri” 40. pantu, Alūksnes novada domes 2013.gada 25.jūlija saistošo
noteikumu Nr.18/2013 “Alūksnes novada pašvaldības nolikums” 153.punktu un likuma “Par
pašvaldību budžetiem” 30.pantu,
1.

Veikt siltummezgla izbūvi pašvaldības daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā “Pīlādži”, Mālupē,
Mālupes pagastā, Alūksnes novadā.

2.

Finansējumu 5833 EUR (pieci tūkstoši astoņi simti trīsdesmit trīs euro) apmērā
nodrošināt:
2.1. sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Alūksnes nami” no daudzdzīvokļu dzīvojamās
mājas “Pīlādži”, Mālupē, Mālupes pagastā, Alūksnes novadā apsaimniekošanas un
īres maksas uzkrājuma 2916,00 EUR apmērā;
2.2. Alūksnes novada pašvaldībai, veicot Alūksnes novada pašvaldības budžeta
2015.gadam grozījumus, palielinot ieņēmuma veida „Nekustamā īpašuma nodokļa
par zemi parādi par iepriekšējiem gadiem” plānu – 2917,00 EUR apmērā.

3.

Ieņēmumus un izdevumus attiecināt uz 06116 valdības funkciju kodu – Pašvaldības
mājokļu (dzīvokļu) apsaimniekošana.

4.

Alūksnes novada pašvaldības Administrācijas Finanšu nodaļai nodrošināt augstākminēto
līdzekļu iekļaušanu un pārkārtošanu nākamajos pašvaldības budžeta grozījumos.

5.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu.

Domes priekšsēdētājs
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Alūksnē
2015.gada 27.novembrī

sēdes protokols Nr.19, 14.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.384

Par līdzekļu piešķiršanu nekustamā īpašuma nojaukšanai
Izskatot Alūksnes novada pašvaldības Īpašumu nodaļas 17.11.2015. iesniegumu “Par
būves nojaukšanu”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 17.11.2015. ar Nr.ANP/147/15/4629,
ņemot vērā Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. aktualizētā Rīcības
plāna 7.2.punktu, kas apstiprināts ar Alūksnes novada domes 29.01.2015. lēmumu Nr.16,
Alūksnes novada domes 25.06.2015. lēmumu Nr.207 “Par Alūksnes novada pašvaldības
nekustamā īpašuma – saimniecības ēkas Ojāra Vācieša ielā 2B, Alūksnē, Alūksnes novadā
nojaukšanu” (sēdes protokols Nr.12, 13.punkts) un Alūksnes novada domes Finanšu
komitejas 19.11.2015. lēmumu (sēdes protokols Nr.12, 11.punkts),
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 15.panta
pirmās daļas 5.punktu, 21.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem”
30.pantu,
1.

Piešķirt daļēju finansējumu 8418,00 EUR (astoņi tūkstoši četri simti astoņpadsmit euro)
apmērā Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma – saimniecības ēkas Ojāra
Vācieša ielā 2B, Alūksnē, Alūksnes novadā nojaukšanai.

2.

Finansējumu nodrošināt, veicot Alūksnes novada pašvaldības budžeta 2015.gadam
grozījumus, palielinot ieņēmuma veida „Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi parādi
iepriekšējo gadu parādi” plānu par lēmuma 1.punktā minēto summu.

3.

Minētos izdevumus attiecināt uz 066002 valdības funkciju kodu – Pārējā tautsaimniecība.

4.

Alūksnes novada pašvaldības Finanšu nodaļai nodrošināt augstākminēto līdzekļu
pārkārtošanu budžeta grozījumos.

5.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu.

Domes priekšsēdētājs

A.DUKULIS

LATVIJAS REPUBLIKA

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

Alūksnē
2015.gada 27.novembrī

sēdes protokols Nr.19, 15.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.385

Par grozījumiem Alūksnes novada domes 18.12.2014. lēmumā Nr.468 „Par amata vietu
un amatpersonu un darbinieku atlīdzības apstiprināšanu”

LATVIJAS REPUBLIKA

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000018622
DĀRZA IELĀ 11, ALŪKSNĒ, ALŪKSNES NOVADĀ, LV – 4301, TĀLRUNIS 64381496, FAKSS 64381150,
E-PASTS: dome@aluksne.lv
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Alūksnē
2015.gada 27.novembrī

sēdes protokols Nr.19, 16.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.386

Par saistošo noteikumu Nr.23/2015 „Par grozījumiem Alūksnes novada domes
2015.gada 9.februāra saistošajos noteikumos Nr.4/2015 „Par Alūksnes novada
pašvaldības budžetu 2015.gadam”” izdošanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu, 21.panta
pirmās daļas 2.punktu un 46.panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu,
Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.23/2015 „Par grozījumiem Alūksnes novada domes
2015.gada 9.februāra saistošajos noteikumos Nr.4/2015 „Par Alūksnes novada pašvaldības
budžetu 2015.gadam”” un to paskaidrojuma rakstu.
Domes priekšsēdētājs
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Alūksnē
2015.gada 27.novembrī

sēdes protokols Nr.19, 17.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.387

Par plānoto projektu “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alūksnē, III kārta”
Izskatot SIA “RŪPE” 23.11.2015. iesniegumu Nr.1.11/111, reģistrēts Alūksnes
novada pašvaldībā 23.11.2015. ar Nr. ANP/1-42/15/4689, ņemot vērā Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas 16.09.2015. iesniegumu Nr.4.1.-50-18-1e/7469, reģistrēts
Alūksnes novada pašvaldībā 16.09.2015. ar Nr.ANP/1-2/15/3599 un pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu, 15.panta pirmās daļas 1.punktu, Alūksnes
novada attīstības programmas 2011.-2017. aktualizētā Rīcības plāna 7.3.punktu un Investīciju
plāna 2015.-2017.gadam 95.punktu,
1. Atbalstīt SIA “RŪPE” piedalīšanos Darbības programmas „Izaugsme un
nodarbinātība” 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un
kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas”
projektu konceptu atlasē ar projektu “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība
Alūksnē, III kārta” (turpmāk tekstā – projekts), kas paredz jaunu centralizētās
kanalizācijas tīklu izbūvi Alūksnes pilsētā.
2. Noteikt plānotā projekta kopējās indikatīvās izmaksas 1 971 489,30 EUR (viens
miljons deviņi simti septiņdesmit viens tūkstotis četri simti astoņdesmit deviņi euro un
30 centi) apmērā, tajā skaitā:
2.1.
attiecināmās izmaksas 1 629 330,00 EUR (viens miljons seši simti divdesmit
deviņi tūkstoši trīs simti trīsdesmit euro);
2.2.
neattiecināmās izmaksas 342 159, 30 EUR (trīs simti četrdesmit divi tūkstoši
viens simts piecdesmit deviņi euro).
3. Garantēt plānotajam projektam Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma
indikatīvo summu 413 791,00 EUR (četri simti trīspadsmit tūkstoši septiņi simti
deviņdesmit viens euro), kas sastāda 25,4% no projekta attiecināmajām indikatīvajām
izmaksām, ieguldot to SIA “RŪPE” pamatkapitālā vai sniedzot galvojumu.
Domes priekšsēdētājs
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Alūksnē
2015.gada 27.novembrī

sēdes protokols Nr.19, 18.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.388

Par darba attiecību izbeigšanu ar Ilzi LIPSTOKU
Izskatot Alūksnes muzeja direktores Ilzes LIPSTOKAS iesniegumu par atbrīvošanu
no Alūksnes muzeja direktora amata, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 25.11.2015. ar
Nr.ANP/1-42/15/4755,
pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, Darba
likuma 100.panta pirmo daļu, ceturto daļu,
Atbrīvot 2015.gada 30.novembrī Ilzi LIPSTOKU no

Alūksnes muzeja direktora

amata.
Domes priekšsēdētājs

A.DUKULIS

LATVIJAS REPUBLIKA

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

Alūksnē
2015.gada 27.novembrī

sēdes protokols Nr.19, 19.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.389

Par noteikumu „Par valdes un padomes locekļu amatu kandidātu nominēšanu
Alūksnes novada pašvaldības kapitālsabiedrībās” apstiprināšanu
Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma
37.pantu,
1.
2.

Apstiprināt Alūksnes novada pašvaldības noteikumus „Par valdes un padomes locekļu
amatu kandidātu nominēšanu Alūksnes novada pašvaldības kapitālsabiedrībās”.
Noteikt, ka Alūksnes novada pašvaldības noteikumi „Par valdes un padomes locekļu
amatu kandidātu nominēšanu Alūksnes novada pašvaldības kapitālsabiedrībās” stājas
spēkā ar lēmuma par šo noteikumu apstiprināšanu pieņemšanas dienu.

Pielikumā: Alūksnes novada pašvaldības noteikumi „Par valdes un padomes locekļu amatu
kandidātu nominēšanu Alūksnes novada pašvaldības kapitālsabiedrībās” uz 2 (divām) lapām.
Domes priekšsēdētājs

A.DUKULIS

