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SAISTOŠIE NOTEIKUMI  
Alūksnē 

2019. gada 28. novembrī                             Nr. 28/2019 

 

APSTIPRINĀTI 

ar Alūksnes novada domes 

28.11.2019. lēmumu Nr. 363  

           (protokols Nr. 13, 31. punkts) 

 

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

Nr. 18/2013 “Alūksnes novada pašvaldības nolikums” 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”  

21. panta pirmās daļas 1. punktu un 24. pantu 

 

Izdarīt Alūksnes novada domes 2013. gada 25. jūlija saistošajos noteikumos 

Nr. 18/2013 “Alūksnes novada pašvaldības nolikums” šādus grozījumus: 

1. Svītrot  9.4. apakšpunktu; 

2. Svītrot 11.4.1 apakšpunktā vārdus “sabiedrības ar ierobežotu atbildību “IEVEDNE””;  

3. Svītrot 14.1. apakšpunktu; 

4. Izteikt 20.17. apakšpunktu šādā redakcijā: 

“20.17. ir pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis, veic to darbības tiesiskuma un 

lietderības kontroli”; 

5. 22.1. apakšpunktā svītrot 22.1.4. un 22.1.6.apakšpunktu; 

6. 22.2. apakšpunktā svītrot 22.2.2., 22.2.3. un 22.2.5. apakšpunktu; 

7. 22.3. apakšpunktā svītrot 22.3.3. apakšpunktu; 

8. 22.4. apakšpunktā svītrot 22.4.3. un 22.4.5. apakšpunktu; 

9. 22.5. apakšpunktā izdarīt šādus grozījumus: 

9.1.Svītrot 22.5.2. apakšpunktu; 

9.2.Papildināt ar 22.5.4. apakšpunktu šādā redakcijā: 

“22.5.4. Kalncempju bibliotēka”; 

10. 22.6. apakšpunktā svītrot 22.6.1. apakšpunktu; 

11. 22.7. apakšpunktā svītrot 22.7.1. un 22.7.3. apakšpunktu; 

12. 22.8. apakšpunktā svītrot 22.8.1. apakšpunktu; 

13. 22.9. apakšpunktā svītrot 22.9.2. apakšpunktu; 

14. 22.10. apakšpunktā svītrot 22.10.1., 22.10.2. un 22.10.4. apakšpunktu; 

15. 22.11. apakšpunktā svītrot 22.11.1. apakšpunktu; 

16. 22.12. apakšpunktā svītrot 22.12.1. apakšpunktu; 

17. 22.13. apakšpunktā svītrot 22.13.2., 22.13.3., 22.13.4. un 22.13.6. apakšpunktu; 

18. 22.14. apakšpunktā svītrot 22.14.2. un 22.14.3. apakšpunktu; 



19. 22.15. apakšpunktā svītrot 22.15.1. un 22.15.4. apakšpunktu; 

20. Izteikt 22.32.apakšpunktu šādā redakcijā: 

“22.32. Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskola”; 

21. Izteikt 22.53.1 apakšpunktu šādā redakcijā: 

“22.53.1 Alūksnes novada Sociālo lietu pārvalde, kuras sastāvā ir šādas nodaļas un 

struktūrvienības: 

22.53.11. Sociālo lietu pārvaldes administrācija; 

22.53.12. Sociālās palīdzības nodaļa; 

22.53.13. Sociālo pakalpojumu nodaļa; 

22.53.14. Sociālās aprūpes nodaļa: 

22.53.14.1. Birojs “Aprūpe mājās”; 

22.53.14.2. Alūksnes novada Naktspatversme; 

22.53.14.3. Dienas aprūpes centrs “Saules stars”; 

22.53.14.4. Sociālā māja; 

22.53.15. Sociālās aprūpes centrs “Alūksne”; 

22.53.16. Sociālās aprūpes centrs “Pīlādži””. 

22. Papildināt 22.puntu ar 22.56.apakšpunktu: 

 “22.56. Alūksnes novada vēlēšanu komisija”. 

23. Izteikt 60. punkta ievaddaļu šādā redakcijā: 

“60. Domes lēmuma projekts jānosūta uz domes sekretāra e- pastu Word formātā (ja 

nepieciešams pievieno pielikumu citā formātā). Projektā jābūt:”. 

24. Izteikt 60.9. apakšpunktu šādā redakcijā: 

“60.9. norādei par lēmuma sagatavotāju un sagatavošanas datumam;”. 

25. Izteikt 61. punktu šādā redakcijā: 

“61. Saņemto Domes lēmuma projektu domes sekretārs nodod saskaņošanai lēmuma 

projektā norādītajām personām, izmantojot elektronisko dokumentu vadības sistēmu. 

Lēmuma projekts obligāti saskaņojams ar pašvaldības administrācijas Juridisko nodaļu, 

izpilddirektoru un Finanšu nodaļu, ja lēmuma projekts ir saistīts ar pašvaldības finanšu 

jautājumiem.” 

26. Papildināt Noslēguma jautājumus ar 200. punktu šādā redakcijā:  

“200. Nolikuma 9.4., 20.17., 22.1.-22.15. apakšpunkti stājas spēkā 2020. gada 1. janvārī.” 

 

Domes priekšsēdētājs              A.DUKULIS 

  



Alūksnes novada domes saistošo noteikumu  

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

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

paskaidrojuma raksts 

 

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 
Norādāmā informācija 

1. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

Saistošo noteikumu saskaņošana ar Publiskas personas 

kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 

14.pantu, kas noteic, ka pašvaldības kapitāla daļu turētāja 

pārstāvis ir pašvaldības izpilddirektors. 

Domes lēmumu projektu saskaņošanas kārtības precizēšana, 

kas ievērojami paātrinās šo procesu. 

2. Īss projekta satura 

izklāsts 

Precizēta lēmumu projektu saskaņošanas kārtība, saskaņota 

terminoloģija ar Publiskas personas kapitāla daļu un 

kapitālsabiedrību pārvaldības likumu, izslēgtas likvidētās 

struktūrvienības, precizēti iestāžu nosaukumi un pakļautība 

3. Informācija par 

plānoto projekta ietekmi 

uz pašvaldības budžetu 

Saistošo noteikumu projekts neparedz ietekmi uz pašvaldības 

budžetu. Struktūrvienību reforma paredzēta esošā budžeta 

ietvaros. 

4. Informācija par 

plānoto projekta ietekmi 

uz uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Saistošo noteikumu projekts neparedz ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā. 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Saistošo noteikumu projekts neparedz jaunas no esošā 

regulējuma atšķirīgas administratīvās procedūras. 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Konsultācijas nav notikušas. 

7. Cita informācija Nav. 

 

Domes priekšsēdētājs        A.DUKULIS 


