
Lēmums satur ierobežotas pieejamības informāciju 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME 

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 

2022. gada 30. maijā        ārkārtas sēdes protokols Nr.14, 1.p. 

LĒMUMS Nr.185 

Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļai 

Izskatot Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektora 18.05.2022. iesniegumu “Par 

atalgojumu iestāžu darbiniekiem”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 18.05.2022. ar 

Nr. ANP/1-47/22/1827,  

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Valsts un 

pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, ar grozījumiem, kas stāsies 

spēkā 2022.gada 1.jūlijā, Ministru kabineta 2022.gada 26.aprīļa noteikumiem Nr.262 “Valsts 

un pašvaldību institūciju amatu katalogs, amatu klasifikācijas un amatu apraksta izstrādāšanas 

kārtība”, kas stāsies spēkā 2022.gada 1.jūlijā, Alūksnes novada pašvaldības domes 26.05.2022. 

noteikumu Nr.2/2022 “Par atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”, kas  stāsies spēkā 2022.gada 

1.jūlijā, 6.11. punktu,

Apstiprināt Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļas amata vietas un atlīdzību no 

2022.gada 1.jūlija, saskaņā ar pielikumu. 

Pielikumā: Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļas amatu vietas un atlīdzība uz 1 lapas. 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS alu
ks

ne
.lv

https://likumi.lv/ta/id/222271-valsts-un-pasvaldibu-instituciju-amatu-katalogs
https://likumi.lv/ta/id/222271-valsts-un-pasvaldibu-instituciju-amatu-katalogs
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/0106/185_dzimsaraksti.pdf
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ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME 

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 

2022. gada 30. maijā                                                         ārkārtas sēdes protokols Nr.14, 2.p. 

 

LĒMUMS Nr.186 

 

Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldības policijai 

 

 Izskatot Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektora 18.05.2022. iesniegumu “Par 

atalgojumu iestāžu darbiniekiem”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 18.05.2022. ar 

Nr. ANP/1-47/22/1827,  

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Valsts un 

pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, ar grozījumiem, kas stāsies 

spēkā 2022.gada 1.jūlijā, Ministru kabineta 2022.gada 26.aprīļa noteikumiem Nr.262 “Valsts 

un pašvaldību institūciju amatu katalogs, amatu klasifikācijas un amatu apraksta izstrādāšanas 

kārtība”, kas stāsies spēkā 2022.gada 1.jūlijā, Alūksnes novada pašvaldības domes 26.05.2022. 

noteikumu Nr.2/2022 “Par atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”, kas  stāsies spēkā 2022.gada 

1.jūlijā, 6.11. punktu, 

 

Apstiprināt Alūksnes novada pašvaldības policijas amata vietas un atlīdzību no 

2022.gada 1.jūlija, saskaņā ar pielikumu. 

 

Pielikumā: Alūksnes novada pašvaldības policijas amatu vietas un atlīdzība uz 1 lapas. 

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 

 

  alu
ks

ne
.lv

https://likumi.lv/ta/id/222271-valsts-un-pasvaldibu-instituciju-amatu-katalogs
https://likumi.lv/ta/id/222271-valsts-un-pasvaldibu-instituciju-amatu-katalogs
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/0106/186_paspolicija.pdf
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ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME 

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 

2022. gada 30. maijā                                                         ārkārtas sēdes protokols Nr.14, 3.p. 

 

LĒMUMS Nr.187 

 

Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada bāriņtiesai 

 

 Izskatot Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektora 18.05.2022. iesniegumu “Par 

atalgojumu iestāžu darbiniekiem”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 18.05.2022. ar 

Nr. ANP/1-47/22/1827,  

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Valsts un 

pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, ar grozījumiem, kas stāsies 

spēkā 2022.gada 1.jūlijā, Ministru kabineta 2022.gada 26.aprīļa noteikumiem Nr.262 “Valsts 

un pašvaldību institūciju amatu katalogs, amatu klasifikācijas un amatu apraksta izstrādāšanas 

kārtība”, kas stāsies spēkā 2022.gada 1.jūlijā, Alūksnes novada pašvaldības domes 26.05.2022. 

noteikumu Nr.2/2022 „Par atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”, kas  stāsies spēkā 2022.gada 

1.jūlijā, 6.11. punktu, 

 

Apstiprināt Alūksnes novada bāriņtiesas amata vietas un atlīdzību no 2022.gada 1.jūlija, 

saskaņā ar pielikumu. 

 

Pielikumā: Alūksnes novada bāriņtiesas amatu vietas un atlīdzība  uz 1 lapām. 

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 

 

  alu
ks

ne
.lv

https://likumi.lv/ta/id/222271-valsts-un-pasvaldibu-instituciju-amatu-katalogs
https://likumi.lv/ta/id/222271-valsts-un-pasvaldibu-instituciju-amatu-katalogs
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/0106/187_barintiesa.pdf
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ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME 

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 

2022. gada 30. maijā                                                         ārkārtas sēdes protokols Nr.14, 4.p. 

 

LĒMUMS Nr.188 

 

Par amata vietām un atlīdzību Būvvaldei 

 

 Izskatot Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektora 18.05.2022. iesniegumu “Par 

atalgojumu iestāžu darbiniekiem”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 18.05.2022. ar 

Nr. ANP/1-47/22/1827,  

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Valsts un 

pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, ar grozījumiem, kas stāsies 

spēkā 2022.gada 1.jūlijā, Ministru kabineta 2022.gada 26.aprīļa noteikumiem Nr.262 “Valsts 

un pašvaldību institūciju amatu katalogs, amatu klasifikācijas un amatu apraksta izstrādāšanas 

kārtība”, kas stāsies spēkā 2022.gada 1.jūlijā, Alūksnes novada pašvaldības domes 26.05.2022. 

noteikumu Nr.2/2022 “Par atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”, kas  stāsies spēkā 2022.gada 

1.jūlijā, 6.11. punktu, 

 

Apstiprināt Būvvaldes amata vietas un atlīdzību no 2022.gada 1.jūlija, saskaņā ar 

pielikumu. 

 

Pielikumā: Būvvaldes amatu vietas un atlīdzība uz 1 lapas. 

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 

 

  alu
ks

ne
.lv

https://likumi.lv/ta/id/222271-valsts-un-pasvaldibu-instituciju-amatu-katalogs
https://likumi.lv/ta/id/222271-valsts-un-pasvaldibu-instituciju-amatu-katalogs
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/0106/188_buvvalde.pdf
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ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME 
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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 

2022. gada 30. maijā                                                         ārkārtas sēdes protokols Nr.14, 5.p. 

 

LĒMUMS Nr.189 

 

Par amata vietām un atlīdzību Alsviķu pagasta pārvaldei 

 

 Izskatot Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektora 18.05.2022. iesniegumu “Par 

atalgojumu iestāžu darbiniekiem”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 18.05.2022. ar 

Nr. ANP/1-47/22/1827,  

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Valsts un 

pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, ar grozījumiem, kas stāsies 

spēkā 2022.gada 1.jūlijā, Ministru kabineta 2022.gada 26.aprīļa noteikumiem Nr.262 “Valsts 

un pašvaldību institūciju amatu katalogs, amatu klasifikācijas un amatu apraksta izstrādāšanas 

kārtība”, kas stāsies spēkā 2022.gada 1.jūlijā, Alūksnes novada pašvaldības domes 26.05.2022. 

noteikumu Nr.2/2022 “Par atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”, kas  stāsies spēkā 2022.gada 

1.jūlijā, 6.11. punktu, 

 

Apstiprināt Alsviķu pagasta pārvaldes amata vietas un atlīdzību no 2022.gada 1.jūlija, 

saskaņā ar pielikumu. 

 

Pielikumā: Alsviķu pagasta pārvaldes amatu vietas un atlīdzība uz 2 lapām. 

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 

 

  alu
ks

ne
.lv

https://likumi.lv/ta/id/222271-valsts-un-pasvaldibu-instituciju-amatu-katalogs
https://likumi.lv/ta/id/222271-valsts-un-pasvaldibu-instituciju-amatu-katalogs
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/0106/189_alsviki.pdf
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ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME 

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 

2022. gada 30. maijā                                                         ārkārtas sēdes protokols Nr.14, 6.p. 

 

LĒMUMS Nr.190 

 

Par amata vietām un atlīdzību Annas pagasta pārvaldei 

 

 Izskatot Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektora 18.05.2022. iesniegumu “Par 

atalgojumu iestāžu darbiniekiem”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 18.05.2022. ar 

Nr. ANP/1-47/22/1827,  

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Valsts un 

pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, ar grozījumiem, kas stāsies 

spēkā 2022.gada 1.jūlijā, Ministru kabineta 2022.gada 26.aprīļa noteikumiem Nr.262 “Valsts 

un pašvaldību institūciju amatu katalogs, amatu klasifikācijas un amatu apraksta izstrādāšanas 

kārtība”, kas stāsies spēkā 2022.gada 1.jūlijā, Alūksnes novada pašvaldības domes 26.05.2022. 

noteikumu Nr.2/2022 “Par atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”, kas  stāsies spēkā 2022.gada 

1.jūlijā, 6.11. punktu, 

 

Apstiprināt Annas pagasta pārvaldes amata vietas un atlīdzību no 2022.gada 1.jūlija, 

saskaņā ar pielikumu. 

 

Pielikumā: Annas pagasta pārvaldes amatu vietas un atlīdzība uz 1 lapas. 

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 

 

  alu
ks

ne
.lv

https://likumi.lv/ta/id/222271-valsts-un-pasvaldibu-instituciju-amatu-katalogs
https://likumi.lv/ta/id/222271-valsts-un-pasvaldibu-instituciju-amatu-katalogs
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/0106/190_anna.pdf
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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 

2022. gada 30. maijā                                                         ārkārtas sēdes protokols Nr.14, 7.p. 

 

LĒMUMS Nr.191 

 

Par amata vietām un atlīdzību Ilzenes pagasta pārvaldei 

 

 Izskatot Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektora 18.05.2022. iesniegumu “Par 

atalgojumu iestāžu darbiniekiem”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 18.05.2022. ar 

Nr. ANP/1-47/22/1827,  

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Valsts un 

pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, ar grozījumiem, kas stāsies 

spēkā 2022.gada 1.jūlijā, Ministru kabineta 2022.gada 26.aprīļa noteikumiem Nr.262 “Valsts 

un pašvaldību institūciju amatu katalogs, amatu klasifikācijas un amatu apraksta izstrādāšanas 

kārtība”, kas stāsies spēkā 2022.gada 1.jūlijā, Alūksnes novada pašvaldības domes 26.05.2022. 

noteikumu Nr.2/2022 “Par atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”, kas  stāsies spēkā 2022.gada 

1.jūlijā, 6.11. punktu, 

 

Apstiprināt Ilzenes pagasta pārvaldes amata vietas un atlīdzību no 2022.gada 1.jūlija, 

saskaņā ar pielikumu. 

 

Pielikumā: Ilzenes pagasta pārvaldes amatu vietas un atlīdzība uz 1 lapas. 

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 

 

 

  alu
ks

ne
.lv

https://likumi.lv/ta/id/222271-valsts-un-pasvaldibu-instituciju-amatu-katalogs
https://likumi.lv/ta/id/222271-valsts-un-pasvaldibu-instituciju-amatu-katalogs
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/0106/191_ilzene.pdf
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Reģistrācijas numurs 90000018622 
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www.aluksne.lv 
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Alūksnē 

2022. gada 30. maijā                                                         ārkārtas sēdes protokols Nr.14, 8.p. 

 

LĒMUMS Nr.192 

Par amata vietām un atlīdzību Jaunalūksnes pagasta pārvaldei 

 

 Izskatot Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektora 18.05.2022. iesniegumu “Par 

atalgojumu iestāžu darbiniekiem”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 18.05.2022. ar 

Nr. ANP/1-47/22/1827,  

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Valsts un 

pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, ar grozījumiem, kas stāsies 

spēkā 2022.gada 1.jūlijā, Ministru kabineta 2022.gada 26.aprīļa noteikumiem Nr.262 “Valsts 

un pašvaldību institūciju amatu katalogs, amatu klasifikācijas un amatu apraksta izstrādāšanas 

kārtība”, kas stāsies spēkā 2022.gada 1.jūlijā, Alūksnes novada pašvaldības domes 26.05.2022. 

noteikumu Nr.2/2022 “Par atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”, kas  stāsies spēkā 2022.gada 

1.jūlijā, 6.11. punktu, 

 

Apstiprināt Jaunalūksnes pagasta pārvaldes amata vietas un atlīdzību no 2022.gada 

1.jūlija, saskaņā ar pielikumu. 

 

Pielikumā: Jaunalūksnes pagasta pārvaldes amatu vietas un atlīdzība uz 1 lapas. 

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 

 

  alu
ks

ne
.lv

https://likumi.lv/ta/id/222271-valsts-un-pasvaldibu-instituciju-amatu-katalogs
https://likumi.lv/ta/id/222271-valsts-un-pasvaldibu-instituciju-amatu-katalogs
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/0106/192_jaunaluksne.pdf
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Alūksnē 

2022. gada 30. maijā                                                         ārkārtas sēdes protokols Nr.14, 9.p. 

 

LĒMUMS Nr.193 

Par amata vietām un atlīdzību Jaunannas pagasta pārvaldei 

 

 Izskatot Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektora 18.05.2022. iesniegumu “Par 

atalgojumu iestāžu darbiniekiem”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 18.05.2022. ar 

Nr. ANP/1-47/22/1827,  

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Valsts un 

pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, ar grozījumiem, kas stāsies 

spēkā 2022.gada 1.jūlijā, Ministru kabineta 2022.gada 26.aprīļa noteikumiem Nr.262 “Valsts 

un pašvaldību institūciju amatu katalogs, amatu klasifikācijas un amatu apraksta izstrādāšanas 

kārtība”, kas stāsies spēkā 2022.gada 1.jūlijā, Alūksnes novada pašvaldības domes 26.05.2022. 

noteikumu Nr.2/2022 “Par atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”, kas  stāsies spēkā 2022.gada 

1.jūlijā, 6.11. punktu, 

 

Apstiprināt Jaunannas pagasta pārvaldes amata vietas un atlīdzību no 2022.gada 1.jūlija, 

saskaņā ar pielikumu. 

 

Pielikumā: Jaunannas pagasta pārvaldes amatu vietas un atlīdzība uz 1 lapas. 

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 

 

 

  alu
ks

ne
.lv

https://likumi.lv/ta/id/222271-valsts-un-pasvaldibu-instituciju-amatu-katalogs
https://likumi.lv/ta/id/222271-valsts-un-pasvaldibu-instituciju-amatu-katalogs
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/0106/193_jaunanna.pdf
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Alūksnē 

2022. gada 30. maijā                                                         ārkārtas sēdes protokols Nr.14, 10.p. 

 

LĒMUMS Nr.194 

Par amata vietām un atlīdzību Jaunlaicenes pagasta pārvaldei 

 

 Izskatot Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektora 18.05.2022. iesniegumu “Par 

atalgojumu iestāžu darbiniekiem”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 18.05.2022. ar 

Nr. ANP/1-47/22/1827,  

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Valsts un 

pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, ar grozījumiem, kas stāsies 

spēkā 2022.gada 1.jūlijā, Ministru kabineta 2022.gada 26.aprīļa noteikumiem Nr.262 “Valsts 

un pašvaldību institūciju amatu katalogs, amatu klasifikācijas un amatu apraksta izstrādāšanas 

kārtība”, kas stāsies spēkā 2022.gada 1.jūlijā, Alūksnes novada pašvaldības domes 26.05.2022. 

noteikumu Nr.2/2022 “Par atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”, kas  stāsies spēkā 2022.gada 

1.jūlijā, 6.11. punktu, 

 

Apstiprināt Jaunlaicenes pagasta pārvaldes amata vietas un atlīdzību no 2022.gada 

1.jūlija, saskaņā ar pielikumu. 

 

Pielikumā: Jaunlaicenes pagasta pārvaldes amatu vietas un atlīdzība uz 1 lapas. 

 

Domes priekšsēdētājs        Dz.ADLERS 

 

  alu
ks

ne
.lv

https://likumi.lv/ta/id/222271-valsts-un-pasvaldibu-instituciju-amatu-katalogs
https://likumi.lv/ta/id/222271-valsts-un-pasvaldibu-instituciju-amatu-katalogs
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/0106/194_jaunlaicene.pdf


Lēmums satur ierobežotas pieejamības informāciju 
 

 
 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME 

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 

2022. gada 30. maijā                                                         ārkārtas sēdes protokols Nr.14, 11.p. 

 

LĒMUMS Nr.195 

 

Par amata vietām un atlīdzību Kalncempju pagasta pārvaldei 

 

 Izskatot Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektora 18.05.2022. iesniegumu “Par 

atalgojumu iestāžu darbiniekiem”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 18.05.2022. ar 

Nr. ANP/1-47/22/1827,  

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Valsts un 

pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, ar grozījumiem, kas stāsies 

spēkā 2022.gada 1.jūlijā, Ministru kabineta 2022.gada 26.aprīļa noteikumiem Nr.262 “Valsts 

un pašvaldību institūciju amatu katalogs, amatu klasifikācijas un amatu apraksta izstrādāšanas 

kārtība”, kas stāsies spēkā 2022.gada 1.jūlijā, Alūksnes novada pašvaldības domes 26.05.2022. 

noteikumu Nr.2/2022 “Par atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”, kas  stāsies spēkā 2022.gada 

1.jūlijā, 6.11. punktu, 

 

Apstiprināt Kalncempju pagasta pārvaldes amata vietas un atlīdzību no 2022.gada 

1.jūlija, saskaņā ar pielikumu. 

 

Pielikumā: Kalncempju pagasta pārvaldes amatu vietas un atlīdzība uz 1 lapas. 

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 

 

  alu
ks

ne
.lv

https://likumi.lv/ta/id/222271-valsts-un-pasvaldibu-instituciju-amatu-katalogs
https://likumi.lv/ta/id/222271-valsts-un-pasvaldibu-instituciju-amatu-katalogs
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/0106/195_kalncempji.pdf


Lēmums satur ierobežotas pieejamības informāciju 
 

 
 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME 

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 

2022. gada 30. maijā                                                         ārkārtas sēdes protokols Nr.14, 12.p. 

 

LĒMUMS Nr.196 

 

Par amata vietām un atlīdzību Liepnas pagasta pārvaldei 

 

 Izskatot Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektora 18.05.2022. iesniegumu “Par 

atalgojumu iestāžu darbiniekiem”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 18.05.2022. ar 

Nr. ANP/1-47/22/1827,  

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Valsts un 

pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, ar grozījumiem, kas stāsies 

spēkā 2022.gada 1.jūlijā, Ministru kabineta 2022.gada 26.aprīļa noteikumiem Nr.262 “Valsts 

un pašvaldību institūciju amatu katalogs, amatu klasifikācijas un amatu apraksta izstrādāšanas 

kārtība”, kas stāsies spēkā 2022.gada 1.jūlijā, Alūksnes novada pašvaldības domes 26.05.2022. 

noteikumu Nr.2/2022 “Par atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”, kas  stāsies spēkā 2022.gada 

1.jūlijā, 6.11. punktu, 

 

Apstiprināt Liepnas pagasta pārvaldes amata vietas un atlīdzību no 2022.gada 1.jūlija, 

saskaņā ar pielikumu. 

 

Pielikumā: Liepnas pagasta pārvaldes amatu vietas un atlīdzība uz 1 lapas. 

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 

 

  alu
ks

ne
.lv

https://likumi.lv/ta/id/222271-valsts-un-pasvaldibu-instituciju-amatu-katalogs
https://likumi.lv/ta/id/222271-valsts-un-pasvaldibu-instituciju-amatu-katalogs
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/0106/196_liepna.pdf


 

Lēmums satur ierobežotas pieejamības informāciju 
 

 
 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME 

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 

2022. gada 30. maijā                                                         ārkārtas sēdes protokols Nr.14, 13.p. 

 

LĒMUMS Nr.197 

 

Par amata vietām un atlīdzību Malienas pagasta pārvaldei 

 

 Izskatot Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektora 18.05.2022. iesniegumu “Par 

atalgojumu iestāžu darbiniekiem”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 18.05.2022. ar 

Nr. ANP/1-47/22/1827,  

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Valsts un 

pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, ar grozījumiem, kas stāsies 

spēkā 2022.gada 1.jūlijā, Ministru kabineta 2022.gada 26.aprīļa noteikumiem Nr.262 “Valsts 

un pašvaldību institūciju amatu katalogs, amatu klasifikācijas un amatu apraksta izstrādāšanas 

kārtība”, kas stāsies spēkā 2022.gada 1.jūlijā, Alūksnes novada pašvaldības domes 26.05.2022. 

noteikumu Nr.2/2022 “Par atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”, kas  stāsies spēkā 2022.gada 

1.jūlijā, 6.11. punktu, 

 

Apstiprināt Malienas pagasta pārvaldes amata vietas un atlīdzību no 2022.gada 1.jūlija, 

saskaņā ar pielikumu. 

 

Pielikumā: Malienas pagasta pārvaldes amatu vietas un atlīdzība uz 1 lapas. 

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 

 

  alu
ks

ne
.lv

https://likumi.lv/ta/id/222271-valsts-un-pasvaldibu-instituciju-amatu-katalogs
https://likumi.lv/ta/id/222271-valsts-un-pasvaldibu-instituciju-amatu-katalogs
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/0106/197_maliena.pdf


Lēmums satur ierobežotas pieejamības informāciju 
 

 
 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME 

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 

2022. gada 30. maijā                                                         ārkārtas sēdes protokols Nr.14, 14.p. 

 

LĒMUMS Nr.198 

 

Par amata vietām un atlīdzību Mālupes pagasta pārvaldei 

 

 Izskatot Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektora 18.05.2022. iesniegumu “Par 

atalgojumu iestāžu darbiniekiem”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 18.05.2022. ar 

Nr. ANP/1-47/22/1827,  

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Valsts un 

pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, ar grozījumiem, kas stāsies 

spēkā 2022.gada 1.jūlijā, Ministru kabineta 2022.gada 26.aprīļa noteikumiem Nr.262 “Valsts 

un pašvaldību institūciju amatu katalogs, amatu klasifikācijas un amatu apraksta izstrādāšanas 

kārtība”, kas stāsies spēkā 2022.gada 1.jūlijā, Alūksnes novada pašvaldības domes 26.05.2022. 

noteikumu Nr.2/2022 “Par atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”, kas  stāsies spēkā 2022.gada 

1.jūlijā, 6.11. punktu, 

 

Apstiprināt Mālupes pagasta pārvaldes amata vietas un atlīdzību no 2022.gada 1.jūlija, 

saskaņā ar pielikumu. 

 

Pielikumā: Mālupes pagasta pārvaldes amatu vietas un atlīdzība uz 1 lapas. 

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 

 

  alu
ks

ne
.lv

https://likumi.lv/ta/id/222271-valsts-un-pasvaldibu-instituciju-amatu-katalogs
https://likumi.lv/ta/id/222271-valsts-un-pasvaldibu-instituciju-amatu-katalogs
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/0106/198_malupe.pdf


Lēmums satur ierobežotas pieejamības informāciju 
 

 
 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME 

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 

2022. gada 30. maijā                                                         ārkārtas sēdes protokols Nr.14, 15.p. 

 

LĒMUMS Nr.199 

 

Par amata vietām un atlīdzību Mārkalnes pagasta pārvaldei 

 

 Izskatot Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektora 18.05.2022. iesniegumu “Par 

atalgojumu iestāžu darbiniekiem”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 18.05.2022. ar 

Nr. ANP/1-47/22/1827,  

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Valsts un 

pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, ar grozījumiem, kas stāsies 

spēkā 2022.gada 1.jūlijā, Ministru kabineta 2022.gada 26.aprīļa noteikumiem Nr.262 “Valsts 

un pašvaldību institūciju amatu katalogs, amatu klasifikācijas un amatu apraksta izstrādāšanas 

kārtība”, kas stāsies spēkā 2022.gada 1.jūlijā, Alūksnes novada pašvaldības domes 26.05.2022. 

noteikumu Nr.2/2022 “Par atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”, kas  stāsies spēkā 2022.gada 

1.jūlijā, 6.11. punktu, 

 

Apstiprināt Mārkalnes pagasta pārvaldes amata vietas un atlīdzību no 2022.gada 

1.jūlija, saskaņā ar pielikumu. 

 

Pielikumā: Mārkalnes pagasta pārvaldes amatu vietas un atlīdzība uz 1 lapas. 

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 

 

  alu
ks

ne
.lv

https://likumi.lv/ta/id/222271-valsts-un-pasvaldibu-instituciju-amatu-katalogs
https://likumi.lv/ta/id/222271-valsts-un-pasvaldibu-instituciju-amatu-katalogs
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/0106/199_markalne.pdf


Lēmums satur ierobežotas pieejamības informāciju 
 

 
 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME 

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 

2022. gada 30. maijā                                                         ārkārtas sēdes protokols Nr.14, 16.p. 

 

LĒMUMS Nr.200 

 

Par amata vietām un atlīdzību Pededzes pagasta pārvaldei 

 

 Izskatot Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektora 18.05.2022. iesniegumu “Par 

atalgojumu iestāžu darbiniekiem”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 18.05.2022. ar 

Nr. ANP/1-47/22/1827,  

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Valsts un 

pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, ar grozījumiem, kas stāsies 

spēkā 2022.gada 1.jūlijā, Ministru kabineta 2022.gada 26.aprīļa noteikumiem Nr.262 “Valsts 

un pašvaldību institūciju amatu katalogs, amatu klasifikācijas un amatu apraksta izstrādāšanas 

kārtība”, kas stāsies spēkā 2022.gada 1.jūlijā, Alūksnes novada pašvaldības domes 26.05.2022. 

noteikumu Nr.2/2022 “Par atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”, kas  stāsies spēkā 2022.gada 

1.jūlijā, 6.11. punktu, 

 

Apstiprināt Pededzes pagasta pārvaldes amata vietas un atlīdzību no 2022.gada 1.jūlija, 

saskaņā ar pielikumu. 

 

Pielikumā: Pededzes pagasta pārvaldes amatu vietas un atlīdzība uz 1 lapas. 

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 

 

  alu
ks

ne
.lv

https://likumi.lv/ta/id/222271-valsts-un-pasvaldibu-instituciju-amatu-katalogs
https://likumi.lv/ta/id/222271-valsts-un-pasvaldibu-instituciju-amatu-katalogs
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/0106/200_Pededze.pdf


 

Lēmums satur ierobežotas pieejamības informāciju 

 
 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME 

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 

2022. gada 30. maijā                                                         ārkārtas sēdes protokols Nr.14, 18.p. 

 

LĒMUMS Nr.201 

 

Par amata vietām un atlīdzību Veclaicenes un Ziemera pagastu apvienības pārvaldei 

 

 Izskatot Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektora 18.05.2022. iesniegumu “Par 

atalgojumu iestāžu darbiniekiem”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 18.05.2022. ar 

Nr. ANP/1-47/22/1827,  

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Valsts un 

pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, ar grozījumiem, kas stāsies 

spēkā 2022.gada 1.jūlijā, Ministru kabineta 2022.gada 26.aprīļa noteikumiem Nr.262 “Valsts 

un pašvaldību institūciju amatu katalogs, amatu klasifikācijas un amatu apraksta izstrādāšanas 

kārtība”, kas stāsies spēkā 2022.gada 1.jūlijā, Alūksnes novada pašvaldības domes 26.05.2022. 

noteikumu Nr.2/2022 “Par atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”, kas  stāsies spēkā 2022.gada 

1.jūlijā, 6.11. punktu, 

 

Apstiprināt Veclaicenes un Ziemera pagastu apvienības pārvaldes amata vietas un 

atlīdzību no 2022.gada 1.jūlija, saskaņā ar pielikumu. 

 

Pielikumā: Veclaicenes un Ziemera pagastu apvienības pārvaldes amatu vietas un atlīdzība uz 

1 lapas. 

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 

 

  alu
ks

ne
.lv

https://likumi.lv/ta/id/222271-valsts-un-pasvaldibu-instituciju-amatu-katalogs
https://likumi.lv/ta/id/222271-valsts-un-pasvaldibu-instituciju-amatu-katalogs
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/0106/201_Veclaicenes_un_Ziemera_pagasti.pdf
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/0106/201_Veclaicenes_un_Ziemera_pagasti.pdf


Lēmums satur ierobežotas pieejamības informāciju 
 

 
 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME 

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 

2022. gada 30. maijā                                                         ārkārtas sēdes protokols Nr.14, 19.p. 

 

LĒMUMS Nr.202 

 

Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldības aģentūrai “SPODRA” 

 

 Izskatot Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektora 18.05.2022. iesniegumu “Par 

atalgojumu iestāžu darbiniekiem”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 18.05.2022. ar 

Nr. ANP/1-47/22/1827,  

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Valsts un 

pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, ar grozījumiem, kas stāsies 

spēkā 2022.gada 1.jūlijā, Ministru kabineta 2022.gada 26.aprīļa noteikumiem Nr.262 “Valsts 

un pašvaldību institūciju amatu katalogs, amatu klasifikācijas un amatu apraksta izstrādāšanas 

kārtība”, kas stāsies spēkā 2022.gada 1.jūlijā, Alūksnes novada pašvaldības domes 26.05.2022. 

noteikumu Nr.2/2022 “Par atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”, kas  stāsies spēkā 2022.gada 

1.jūlijā, 6.11. punktu, 

 

Apstiprināt Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “SPODRA” amata vietas un 

atlīdzību no 2022.gada 1.jūlija, saskaņā ar pielikumu. 

 

Pielikumā: Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “SPODRA” amatu vietas un atlīdzība uz 

2 lapām. 

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 

 

  alu
ks

ne
.lv

https://likumi.lv/ta/id/222271-valsts-un-pasvaldibu-instituciju-amatu-katalogs
https://likumi.lv/ta/id/222271-valsts-un-pasvaldibu-instituciju-amatu-katalogs
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/0106/202_Spodra.pdf
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/0106/202_Spodra.pdf


Lēmums satur ierobežotas pieejamības informāciju 
 

 
 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME 

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 

2022. gada 30. maijā                                                         ārkārtas sēdes protokols Nr.14, 20.p. 

 

LĒMUMS Nr.203 

 

Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldības aģentūrai “ALJA” 

 

 Izskatot Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektora 18.05.2022. iesniegumu “Par 

atalgojumu iestāžu darbiniekiem”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 18.05.2022. ar 

Nr. ANP/1-47/22/1827,  

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Valsts un 

pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, ar grozījumiem, kas stāsies 

spēkā 2022.gada 1.jūlijā, Ministru kabineta 2022.gada 26.aprīļa noteikumiem Nr.262 “Valsts 

un pašvaldību institūciju amatu katalogs, amatu klasifikācijas un amatu apraksta izstrādāšanas 

kārtība”, kas stāsies spēkā 2022.gada 1.jūlijā, Alūksnes novada pašvaldības domes 26.05.2022. 

noteikumu Nr.2/2022 “Par atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”, kas  stāsies spēkā 2022.gada 

1.jūlijā, 6.11. punktu, 

 

Apstiprināt Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “ALJA” amata vietas un atlīdzību 

no 2022.gada 1.jūlija, saskaņā ar pielikumu. 

 

Pielikumā: Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “ALJA” amatu vietas un atlīdzība  uz 

1 lapas. 

 

Domes priekšsēdētājs        Dz.ADLERS 

 

  alu
ks

ne
.lv

https://likumi.lv/ta/id/222271-valsts-un-pasvaldibu-instituciju-amatu-katalogs
https://likumi.lv/ta/id/222271-valsts-un-pasvaldibu-instituciju-amatu-katalogs
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/0106/203_alja.pdf
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/0106/203_alja.pdf


Lēmums satur ierobežotas pieejamības informāciju 
 

 
 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME 

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 

2022. gada 30. maijā                                                         ārkārtas sēdes protokols Nr.14, 21.p. 

 

LĒMUMS Nr.204 

 

Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada bibliotēkai 

 

 Izskatot Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektora 18.05.2022. iesniegumu “Par 

atalgojumu iestāžu darbiniekiem”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 18.05.2022. ar 

Nr. ANP/1-47/22/1827,  

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Valsts un 

pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, ar grozījumiem, kas stāsies 

spēkā 2022.gada 1.jūlijā, Ministru kabineta 2022.gada 26.aprīļa noteikumiem Nr.262 “Valsts 

un pašvaldību institūciju amatu katalogs, amatu klasifikācijas un amatu apraksta izstrādāšanas 

kārtība”, kas stāsies spēkā 2022.gada 1.jūlijā, Alūksnes novada pašvaldības domes 26.05.2022. 

noteikumu Nr.2/2022 “Par atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”, kas  stāsies spēkā 2022.gada 

1.jūlijā, 6.11. punktu, 

 

Apstiprināt Alūksnes novada bibliotēkas amata vietas un atlīdzību no 2022.gada 1.jūlija, 

saskaņā ar pielikumu. 

 

Pielikumā: Alūksnes novada bibliotēkas amatu vietas un atlīdzība uz 1 lapas. 

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 

 

  alu
ks

ne
.lv

https://likumi.lv/ta/id/222271-valsts-un-pasvaldibu-instituciju-amatu-katalogs
https://likumi.lv/ta/id/222271-valsts-un-pasvaldibu-instituciju-amatu-katalogs
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/0106/204_biblioteka.pdf


Lēmums satur ierobežotas pieejamības informāciju 
 

 
 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME 

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 

2022. gada 30. maijā                                                         ārkārtas sēdes protokols Nr.14, 22.p. 

 

LĒMUMS Nr.205 

 

Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada muzejam 

 

 Izskatot Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektora 18.05.2022. iesniegumu “Par 

atalgojumu iestāžu darbiniekiem”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 18.05.2022. ar 

Nr. ANP/1-47/22/1827,  

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Valsts un 

pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, ar grozījumiem, kas stāsies 

spēkā 2022.gada 1.jūlijā, Ministru kabineta 2022.gada 26.aprīļa noteikumiem Nr.262 “Valsts 

un pašvaldību institūciju amatu katalogs, amatu klasifikācijas un amatu apraksta izstrādāšanas 

kārtība”, kas stāsies spēkā 2022.gada 1.jūlijā, Alūksnes novada pašvaldības domes 26.05.2022. 

noteikumu Nr.2/2022 “Par atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”, kas  stāsies spēkā 2022.gada 

1.jūlijā, 6.11. punktu, 

 

Apstiprināt Alūksnes novada muzeja amata vietas un atlīdzību no 2022.gada 1.jūlija, 

saskaņā ar pielikumu. 

 

Pielikumā: Alūksnes novada muzeja amatu vietas un atlīdzība uz 1 lapas. 

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 

 

 

 

  
alu

ks
ne

.lv

https://likumi.lv/ta/id/222271-valsts-un-pasvaldibu-instituciju-amatu-katalogs
https://likumi.lv/ta/id/222271-valsts-un-pasvaldibu-instituciju-amatu-katalogs
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/0106/205_almuzejs.pdf


 

Lēmums satur ierobežotas pieejamības informāciju 
 

 
 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME 

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 

2022. gada 30. maijā                                                         ārkārtas sēdes protokols Nr.14, 23.p. 

 

LĒMUMS Nr.206 

 

Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada Kultūras centram 

 

 Izskatot Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektora 18.05.2022. iesniegumu “Par 

atalgojumu iestāžu darbiniekiem”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 18.05.2022. ar 

Nr. ANP/1-47/22/1827,  

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Valsts un 

pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, ar grozījumiem, kas stāsies 

spēkā 2022.gada 1.jūlijā, Ministru kabineta 2022.gada 26.aprīļa noteikumiem Nr.262 “Valsts 

un pašvaldību institūciju amatu katalogs, amatu klasifikācijas un amatu apraksta izstrādāšanas 

kārtība”, kas stāsies spēkā 2022.gada 1.jūlijā, Alūksnes novada pašvaldības domes 26.05.2022. 

noteikumu Nr.2/2022 “Par atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”, kas  stāsies spēkā 2022.gada 

1.jūlijā, 6.11. punktu, 

 

Apstiprināt Alūksnes novada Kultūras centra amata vietas un atlīdzību no 2022.gada 

1.jūlija, saskaņā ar pielikumu. 

 

Pielikumā: Alūksnes novada Kultūras centra amatu vietas un atlīdzība uz 4 lapām. 

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 

 

  alu
ks

ne
.lv

https://likumi.lv/ta/id/222271-valsts-un-pasvaldibu-instituciju-amatu-katalogs
https://likumi.lv/ta/id/222271-valsts-un-pasvaldibu-instituciju-amatu-katalogs
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/0106/206_akc.pdf


Lēmums satur ierobežotas pieejamības informāciju 
 

 
 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME 

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 

2022. gada 30. maijā                                                         ārkārtas sēdes protokols Nr.14, 24.p. 

 

LĒMUMS Nr.207 

 

Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādei “Pienenīte” 

 

 Izskatot Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektora 18.05.2022. iesniegumu “Par 

atalgojumu iestāžu darbiniekiem”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 18.05.2022. ar 

Nr. ANP/1-47/22/1827,  

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Valsts un 

pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, ar grozījumiem, kas stāsies 

spēkā 2022.gada 1.jūlijā, Ministru kabineta 2022.gada 26.aprīļa noteikumiem Nr.262 “Valsts 

un pašvaldību institūciju amatu katalogs, amatu klasifikācijas un amatu apraksta izstrādāšanas 

kārtība”, kas stāsies spēkā 2022.gada 1.jūlijā, Alūksnes novada pašvaldības domes 26.05.2022. 

noteikumu Nr.2/2022 “Par atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”, kas  stāsies spēkā 2022.gada 

1.jūlijā, 6.11. punktu, 

 

Apstiprināt Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādes “Pienenīte” amata vietas un 

atlīdzību no 2022.gada 1.jūlija, saskaņā ar pielikumu. 

 

Pielikumā: Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādes “Pienenīte” amatu vietas un atlīdzība uz 

1 lapas. 

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 

 

  alu
ks

ne
.lv

https://likumi.lv/ta/id/222271-valsts-un-pasvaldibu-instituciju-amatu-katalogs
https://likumi.lv/ta/id/222271-valsts-un-pasvaldibu-instituciju-amatu-katalogs
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/0106/207_pienenite.pdf
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/0106/207_pienenite.pdf


 

Lēmums satur ierobežotas pieejamības informāciju 
 

 
 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME 

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 

2022. gada 30. maijā                                                         ārkārtas sēdes protokols Nr.14, 25.p. 

 

LĒMUMS Nr.208 

 

Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādei “Sprīdītis” 

 

 Izskatot Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektora 18.05.2022. iesniegumu “Par 

atalgojumu iestāžu darbiniekiem”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 18.05.2022. ar 

Nr. ANP/1-47/22/1827,  

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Valsts un 

pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, ar grozījumiem, kas stāsies 

spēkā 2022.gada 1.jūlijā, Ministru kabineta 2022.gada 26.aprīļa noteikumiem Nr.262 “Valsts 

un pašvaldību institūciju amatu katalogs, amatu klasifikācijas un amatu apraksta izstrādāšanas 

kārtība”, kas stāsies spēkā 2022.gada 1.jūlijā, Alūksnes novada pašvaldības domes 26.05.2022. 

noteikumu Nr.2/2022 “Par atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”, kas  stāsies spēkā 2022.gada 

1.jūlijā, 6.11. punktu, 

 

Apstiprināt Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” amata vietas un 

atlīdzību no 2022.gada 1.jūlija, saskaņā ar pielikumu. 

 

Pielikumā: Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” amatu vietas un atlīdzība  uz 

1 lapas. 

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 

 

 
  

alu
ks

ne
.lv

https://likumi.lv/ta/id/222271-valsts-un-pasvaldibu-instituciju-amatu-katalogs
https://likumi.lv/ta/id/222271-valsts-un-pasvaldibu-instituciju-amatu-katalogs
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/0106/208_spriditis.pdf
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/0106/208_spriditis.pdf


Lēmums satur ierobežotas pieejamības informāciju 
 

 
 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME 

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 

2022. gada 30. maijā                                                         ārkārtas sēdes protokols Nr.14, 26.p. 

 

LĒMUMS Nr.209 

 

Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādei “Cālis” 

 

 Izskatot Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektora 18.05.2022. iesniegumu “Par 

atalgojumu iestāžu darbiniekiem”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 18.05.2022. ar 

Nr. ANP/1-47/22/1827,  

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Valsts un 

pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, ar grozījumiem, kas stāsies 

spēkā 2022.gada 1.jūlijā, Ministru kabineta 2022.gada 26.aprīļa noteikumiem Nr.262 “Valsts 

un pašvaldību institūciju amatu katalogs, amatu klasifikācijas un amatu apraksta izstrādāšanas 

kārtība”, kas stāsies spēkā 2022.gada 1.jūlijā, Alūksnes novada pašvaldības domes 26.05.2022. 

noteikumu Nr.2/2022 “Par atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”, kas  stāsies spēkā 2022.gada 

1.jūlijā, 6.11. punktu, 

 

Apstiprināt Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādes “Cālis” amata vietas un atlīdzību 

no 2022.gada 1.jūlija, saskaņā ar pielikumu. 

 

Pielikumā: Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādes “Cālis” amatu vietas un atlīdzība uz 1 

lapas. 

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 

 
  alu

ks
ne

.lv

https://likumi.lv/ta/id/222271-valsts-un-pasvaldibu-instituciju-amatu-katalogs
https://likumi.lv/ta/id/222271-valsts-un-pasvaldibu-instituciju-amatu-katalogs
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/0106/209_calis.pdf
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/0106/209_calis.pdf


Lēmums satur ierobežotas pieejamības informāciju 
 

 
 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME 

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 

2022. gada 30. maijā                                                         ārkārtas sēdes protokols Nr.14, 27.p. 

 

LĒMUMS Nr.210 

 

Par amata vietām un atlīdzību Alsviķu pirmsskolas izglītības iestādei “Saulīte” 

 

 Izskatot Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektora 18.05.2022. iesniegumu “Par 

atalgojumu iestāžu darbiniekiem”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 18.05.2022. ar 

Nr. ANP/1-47/22/1827,  

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Valsts un 

pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, ar grozījumiem, kas stāsies 

spēkā 2022.gada 1.jūlijā, Ministru kabineta 2022.gada 26.aprīļa noteikumiem Nr.262 “Valsts 

un pašvaldību institūciju amatu katalogs, amatu klasifikācijas un amatu apraksta izstrādāšanas 

kārtība”, kas stāsies spēkā 2022.gada 1.jūlijā, Alūksnes novada pašvaldības domes 26.05.2022. 

noteikumu Nr.2/2022 “Par atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”, kas  stāsies spēkā 2022.gada 

1.jūlijā, 6.11. punktu, 

 

Apstiprināt Alsviķu pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” amata vietas un atlīdzību 

no 2022.gada 1.jūlija, saskaņā ar pielikumu. 

 

Pielikumā: Alsviķu pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” amatu vietas un atlīdzība uz 

1 lapas. 

 

Domes priekšsēdētājs        Dz.ADLERS 

 
  alu

ks
ne

.lv

https://likumi.lv/ta/id/222271-valsts-un-pasvaldibu-instituciju-amatu-katalogs
https://likumi.lv/ta/id/222271-valsts-un-pasvaldibu-instituciju-amatu-katalogs
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/0106/210_saulite.pdf
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/0106/210_saulite.pdf


Lēmums satur ierobežotas pieejamības informāciju 
 

 
 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME 

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 

2022. gada 30. maijā                                                         ārkārtas sēdes protokols Nr.14, 28.p. 

 

LĒMUMS Nr.211 

 

Par amata vietām un atlīdzību Jaunalūksnes pirmsskolas izglītības iestādei “Pūcīte” 

 

 Izskatot Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektora 18.05.2022. iesniegumu “Par 

atalgojumu iestāžu darbiniekiem”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 18.05.2022. ar 

Nr. ANP/1-47/22/1827,  

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Valsts un 

pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, ar grozījumiem, kas stāsies 

spēkā 2022.gada 1.jūlijā, Ministru kabineta 2022.gada 26.aprīļa noteikumiem Nr.262 “Valsts 

un pašvaldību institūciju amatu katalogs, amatu klasifikācijas un amatu apraksta izstrādāšanas 

kārtība”, kas stāsies spēkā 2022.gada 1.jūlijā, Alūksnes novada pašvaldības domes 26.05.2022. 

noteikumu Nr.2/2022 “Par atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”, kas  stāsies spēkā 2022.gada 

1.jūlijā, 6.11. punktu, 

 

Apstiprināt Jaunalūksnes pirmsskolas izglītības iestādes “Pūcīte” amata vietas un 

atlīdzību no 2022.gada 1.jūlija, saskaņā ar pielikumu. 

 

Pielikumā: Jaunalūksnes pirmsskolas izglītības iestādes “Pūcīte” amatu vietas un atlīdzība  uz 

1 lapas. 

 

Domes priekšsēdētājs        Dz.ADLERS 

 
  alu

ks
ne

.lv

https://likumi.lv/ta/id/222271-valsts-un-pasvaldibu-instituciju-amatu-katalogs
https://likumi.lv/ta/id/222271-valsts-un-pasvaldibu-instituciju-amatu-katalogs
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/0106/211_pucite.pdf
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/0106/211_pucite.pdf


Lēmums satur ierobežotas pieejamības informāciju 
 

 
 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME 

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 

2022. gada 30. maijā                                                         ārkārtas sēdes protokols Nr.14, 29.p. 

 

LĒMUMS Nr.212 

 

Par amata vietām un atlīdzību Malienas pirmsskolas izglītības iestādei “Mazputniņš” 

 

 Izskatot Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektora 18.05.2022. iesniegumu “Par 

atalgojumu iestāžu darbiniekiem”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 18.05.2022. ar 

Nr. ANP/1-47/22/1827,  

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Valsts un 

pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, ar grozījumiem, kas stāsies 

spēkā 2022.gada 1.jūlijā, Ministru kabineta 2022.gada 26.aprīļa noteikumiem Nr.262 “Valsts 

un pašvaldību institūciju amatu katalogs, amatu klasifikācijas un amatu apraksta izstrādāšanas 

kārtība”, kas stāsies spēkā 2022.gada 1.jūlijā, Alūksnes novada pašvaldības domes 26.05.2022. 

noteikumu Nr.2/2022 “Par atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”, kas  stāsies spēkā 2022.gada 

1.jūlijā, 6.11. punktu, 

 

Apstiprināt Malienas pirmsskolas izglītības iestādes “Mazputniņš” amata vietas un 

atlīdzību no 2022.gada 1.jūlija, saskaņā ar pielikumu. 

 

Pielikumā: Malienas pirmsskolas izglītības iestādes “Mazputniņš” amatu vietas un atlīdzība  uz 

1 lapas. 

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 

 
  alu

ks
ne

.lv

https://likumi.lv/ta/id/222271-valsts-un-pasvaldibu-instituciju-amatu-katalogs
https://likumi.lv/ta/id/222271-valsts-un-pasvaldibu-instituciju-amatu-katalogs
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/0106/212_mazputnins.pdf
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/0106/212_mazputnins.pdf


Lēmums satur ierobežotas pieejamības informāciju 
 

 
 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME 

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 

2022. gada 30. maijā                                                         ārkārtas sēdes protokols Nr.14, 30.p. 

 

LĒMUMS Nr.213 

 

Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes pilsētas sākumskolai 

 

 Izskatot Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektora 18.05.2022. iesniegumu “Par 

atalgojumu iestāžu darbiniekiem”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 18.05.2022. ar 

Nr. ANP/1-47/22/1827,  

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Valsts un 

pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, ar grozījumiem, kas stāsies 

spēkā 2022.gada 1.jūlijā, Ministru kabineta 2022.gada 26.aprīļa noteikumiem Nr.262 “Valsts 

un pašvaldību institūciju amatu katalogs, amatu klasifikācijas un amatu apraksta izstrādāšanas 

kārtība”, kas stāsies spēkā 2022.gada 1.jūlijā, Alūksnes novada pašvaldības domes 26.05.2022. 

noteikumu Nr.2/2022 “Par atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”, kas  stāsies spēkā 2022.gada 

1.jūlijā, 6.11. punktu, 

 

Apstiprināt Alūksnes pilsētas sākumskolas amata vietas un atlīdzību no 2022.gada 

1.jūlija, saskaņā ar pielikumu. 

 

Pielikumā: Alūksnes pilsētas sākumskolas amatu vietas un atlīdzība uz 1 lapas. 

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 

 
  alu

ks
ne

.lv

https://likumi.lv/ta/id/222271-valsts-un-pasvaldibu-instituciju-amatu-katalogs
https://likumi.lv/ta/id/222271-valsts-un-pasvaldibu-instituciju-amatu-katalogs
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/0106/213_sakumskola.pdf


Lēmums satur ierobežotas pieejamības informāciju 
 

 
 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME 

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 

2022. gada 30. maijā                                                         ārkārtas sēdes protokols Nr.14, 31.p. 

 

LĒMUMS Nr.214 

 

Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada vidusskolai 

 

 Izskatot Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektora 18.05.2022. iesniegumu “Par 

atalgojumu iestāžu darbiniekiem”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 18.05.2022. ar 

Nr. ANP/1-47/22/1827,  

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Valsts un 

pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, ar grozījumiem, kas stāsies 

spēkā 2022.gada 1.jūlijā, Ministru kabineta 2022.gada 26.aprīļa noteikumiem Nr.262 “Valsts 

un pašvaldību institūciju amatu katalogs, amatu klasifikācijas un amatu apraksta izstrādāšanas 

kārtība”, kas stāsies spēkā 2022.gada 1.jūlijā, Alūksnes novada pašvaldības domes 26.05.2022. 

noteikumu Nr.2/2022 “Par atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”, kas  stāsies spēkā 2022.gada 

1.jūlijā, 6.11. punktu, 

 

Apstiprināt Alūksnes novada vidusskolas amata vietas un atlīdzību no 2022.gada 

1.jūlija, saskaņā ar pielikumu. 

 

Pielikumā: Alūksnes novada vidusskolas amatu vietas un atlīdzība uz 1 lapas. 

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 

 
  alu

ks
ne

.lv

https://likumi.lv/ta/id/222271-valsts-un-pasvaldibu-instituciju-amatu-katalogs
https://likumi.lv/ta/id/222271-valsts-un-pasvaldibu-instituciju-amatu-katalogs
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/0106/214_anv.pdf


Lēmums satur ierobežotas pieejamības informāciju 
 

 
 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME 

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 

2022. gada 30. maijā                                                         ārkārtas sēdes protokols Nr.14, 32.p. 

 

LĒMUMS Nr.215 

 

Par amata vietām un atlīdzību Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijai 

 

 Izskatot Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektora 18.05.2022. iesniegumu “Par 

atalgojumu iestāžu darbiniekiem”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 18.05.2022. ar 

Nr. ANP/1-47/22/1827,  

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Valsts un 

pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, ar grozījumiem, kas stāsies 

spēkā 2022.gada 1.jūlijā, Ministru kabineta 2022.gada 26.aprīļa noteikumiem Nr.262 “Valsts 

un pašvaldību institūciju amatu katalogs, amatu klasifikācijas un amatu apraksta izstrādāšanas 

kārtība”, kas stāsies spēkā 2022.gada 1.jūlijā, Alūksnes novada pašvaldības domes 26.05.2022. 

noteikumu Nr.2/2022 “Par atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”, kas  stāsies spēkā 2022.gada 

1.jūlijā, 6.11. punktu, 

 

Apstiprināt Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas amata vietas un atlīdzību no 

2022.gada 1.jūlija, saskaņā ar pielikumu. 

 

Pielikumā: Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas amatu vietas un atlīdzība uz 2 lapām. 

 

Domes priekšsēdētājs        Dz.ADLERS 

 
  alu

ks
ne

.lv

https://likumi.lv/ta/id/222271-valsts-un-pasvaldibu-instituciju-amatu-katalogs
https://likumi.lv/ta/id/222271-valsts-un-pasvaldibu-instituciju-amatu-katalogs
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/0106/215_avg.pdf


Lēmums satur ierobežotas pieejamības informāciju 
 

 
 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME 

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 

2022. gada 30. maijā                                                         ārkārtas sēdes protokols Nr.14, 33.p. 

 

LĒMUMS Nr.216 

 

Par amata vietām un atlīdzību Strautiņu pamatskolai 

 

 Izskatot Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektora 18.05.2022. iesniegumu “Par 

atalgojumu iestāžu darbiniekiem”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 18.05.2022. ar 

Nr. ANP/1-47/22/1827,  

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Valsts un 

pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, ar grozījumiem, kas stāsies 

spēkā 2022.gada 1.jūlijā, Ministru kabineta 2022.gada 26.aprīļa noteikumiem Nr.262 “Valsts 

un pašvaldību institūciju amatu katalogs, amatu klasifikācijas un amatu apraksta izstrādāšanas 

kārtība”, kas stāsies spēkā 2022.gada 1.jūlijā, Alūksnes novada pašvaldības domes 26.05.2022. 

noteikumu Nr.2/2022 “Par atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”, kas  stāsies spēkā 2022.gada 

1.jūlijā, 6.11. punktu, 

 

Apstiprināt Strautiņu pamatskolas amata vietas un atlīdzību no 2022.gada 1.jūlija, 

saskaņā ar pielikumu. 

 

Pielikumā: Strautiņu pamatskolas amatu vietas un atlīdzība uz 1 lapas. 

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 

 
  alu

ks
ne

.lv

https://likumi.lv/ta/id/222271-valsts-un-pasvaldibu-instituciju-amatu-katalogs
https://likumi.lv/ta/id/222271-valsts-un-pasvaldibu-instituciju-amatu-katalogs
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/0106/216_strautinu_psk.pdf


Lēmums satur ierobežotas pieejamības informāciju 
 

 
 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME 

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 

2022. gada 30. maijā                                                         ārkārtas sēdes protokols Nr.14, 34.p. 

 

LĒMUMS Nr.217 

 

Par amata vietām un atlīdzību Bejas pamatskolai 

 

 Izskatot Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektora 18.05.2022. iesniegumu “Par 

atalgojumu iestāžu darbiniekiem”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 18.05.2022. ar 

Nr. ANP/1-47/22/1827,  

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Valsts un 

pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, ar grozījumiem, kas stāsies 

spēkā 2022.gada 1.jūlijā, Ministru kabineta 2022.gada 26.aprīļa noteikumiem Nr.262 “Valsts 

un pašvaldību institūciju amatu katalogs, amatu klasifikācijas un amatu apraksta izstrādāšanas 

kārtība”, kas stāsies spēkā 2022.gada 1.jūlijā, Alūksnes novada pašvaldības domes 26.05.2022. 

noteikumu Nr.2/2022 “Par atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”, kas  stāsies spēkā 2022.gada 

1.jūlijā, 6.11. punktu, 

 

Apstiprināt Bejas pamatskolas amata vietas un atlīdzību no 2022.gada 1.jūlija, saskaņā 

ar pielikumu. 

 

Pielikumā: Bejas pamatskolas amatu vietas un atlīdzība uz 1 lapas. 

 

Domes priekšsēdētājs        Dz.ADLERS 

 
  alu

ks
ne

.lv

https://likumi.lv/ta/id/222271-valsts-un-pasvaldibu-instituciju-amatu-katalogs
https://likumi.lv/ta/id/222271-valsts-un-pasvaldibu-instituciju-amatu-katalogs
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/0106/217_bejas_psk.pdf


Lēmums satur ierobežotas pieejamības informāciju 
 

 
 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME 

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 

2022. gada 30. maijā                                                         ārkārtas sēdes protokols Nr.14, 35.p. 

 

LĒMUMS Nr.218 

 

Par amata vietām un atlīdzību Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskolai 

 

 Izskatot Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektora 18.05.2022. iesniegumu “Par 

atalgojumu iestāžu darbiniekiem”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 18.05.2022. ar 

Nr. ANP/1-47/22/1827,  

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Valsts un 

pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, ar grozījumiem, kas stāsies 

spēkā 2022.gada 1.jūlijā, Ministru kabineta 2022.gada 26.aprīļa noteikumiem Nr.262 “Valsts 

un pašvaldību institūciju amatu katalogs, amatu klasifikācijas un amatu apraksta izstrādāšanas 

kārtība”, kas stāsies spēkā 2022.gada 1.jūlijā, Alūksnes novada pašvaldības domes 26.05.2022. 

noteikumu Nr.2/2022 “Par atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”, kas  stāsies spēkā 2022.gada 

1.jūlijā, 6.11. punktu, 

 

Apstiprināt Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskolas amata vietas un atlīdzību no 

2022.gada 1.jūlija, saskaņā ar pielikumu. 

 

Pielikumā: Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskolas amatu vietas un atlīdzība uz 1 lapas. 

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 

 
  alu

ks
ne

.lv

https://likumi.lv/ta/id/222271-valsts-un-pasvaldibu-instituciju-amatu-katalogs
https://likumi.lv/ta/id/222271-valsts-un-pasvaldibu-instituciju-amatu-katalogs
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/0106/218_jaunannas_psk.pdf


Lēmums satur ierobežotas pieejamības informāciju 
 

 
 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME 

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 

2022. gada 30. maijā                                                         ārkārtas sēdes protokols Nr.14, 36.p. 

 

LĒMUMS Nr.219 

 

Par amata vietām un atlīdzību Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskolai 

 

 Izskatot Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektora 18.05.2022. iesniegumu “Par 

atalgojumu iestāžu darbiniekiem”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 18.05.2022. ar 

Nr. ANP/1-47/22/1827,  

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Valsts un 

pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, ar grozījumiem, kas stāsies 

spēkā 2022.gada 1.jūlijā, Ministru kabineta 2022.gada 26.aprīļa noteikumiem Nr.262 “Valsts 

un pašvaldību institūciju amatu katalogs, amatu klasifikācijas un amatu apraksta izstrādāšanas 

kārtība”, kas stāsies spēkā 2022.gada 1.jūlijā, Alūksnes novada pašvaldības domes 26.05.2022. 

noteikumu Nr.2/2022 “Par atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”, kas  stāsies spēkā 2022.gada 

1.jūlijā, 6.11. punktu, 

 

Apstiprināt Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskolas amata vietas un atlīdzību no 

2022.gada 1.jūlija, saskaņā ar pielikumu. 

 

Pielikumā: Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskolas amatu vietas un atlīdzība uz 1 lapas. 

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 

 

 
  alu

ks
ne

.lv

https://likumi.lv/ta/id/222271-valsts-un-pasvaldibu-instituciju-amatu-katalogs
https://likumi.lv/ta/id/222271-valsts-un-pasvaldibu-instituciju-amatu-katalogs
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/0106/219_liepnas_psk.pdf


Lēmums satur ierobežotas pieejamības informāciju 
 

 
 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME 

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 

2022. gada 30. maijā                                                         ārkārtas sēdes protokols Nr.14, 37.p. 

 

LĒMUMS Nr.220 

 

Par amata vietām un atlīdzību Malienas pamatskolai 

 

 Izskatot Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektora 18.05.2022. iesniegumu “Par 

atalgojumu iestāžu darbiniekiem”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 18.05.2022. ar 

Nr. ANP/1-47/22/1827,  

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Valsts un 

pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, ar grozījumiem, kas stāsies 

spēkā 2022.gada 1.jūlijā, Ministru kabineta 2022.gada 26.aprīļa noteikumiem Nr.262 “Valsts 

un pašvaldību institūciju amatu katalogs, amatu klasifikācijas un amatu apraksta izstrādāšanas 

kārtība”, kas stāsies spēkā 2022.gada 1.jūlijā, Alūksnes novada pašvaldības domes 26.05.2022. 

noteikumu Nr.2/2022 “Par atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”, kas  stāsies spēkā 2022.gada 

1.jūlijā, 6.11. punktu, 

 

Apstiprināt Malienas pamatskolas amata vietas un atlīdzību no 2022.gada 1.jūlija, 

saskaņā ar pielikumu. 

 

Pielikumā: Malienas pamatskolas amatu vietas un atlīdzība uz 1 lapas. 

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 

 
  alu

ks
ne

.lv

https://likumi.lv/ta/id/222271-valsts-un-pasvaldibu-instituciju-amatu-katalogs
https://likumi.lv/ta/id/222271-valsts-un-pasvaldibu-instituciju-amatu-katalogs
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/0106/220_malienas_psk.pdf


Lēmums satur ierobežotas pieejamības informāciju 
 

 
 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME 

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 

2022. gada 30. maijā                                                         ārkārtas sēdes protokols Nr.14, 38.p. 

 

LĒMUMS Nr.221 

 

Par amata vietām un atlīdzību Pededzes pamatskolai 

 

 Izskatot Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektora 18.05.2022. iesniegumu “Par 

atalgojumu iestāžu darbiniekiem”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 18.05.2022. ar 

Nr. ANP/1-47/22/1827,  

ņemot vērā Alūksnes novada pašvaldības domes 05.04.2022. lēmuma Nr.106 “Par 

Alūksnes novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu institucionālo sistēmu” 5.punktu, 

Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektora 10.05.2022. rīkojumu Nr. ANP/1-6/22/168 “Par 

pasākumu plānu apstiprināšanu”  un Pededzes pamatskolas 12.05.2022. rīkojumu Nr. PPSK/1-

25/22/18 “Par darba tiesisko attiecību ar Pededzes pamatskolas darbiniekiem izbeigšanas 

grafika saskaņošanu”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 12.05.2022. ar Nr. ANP/1-

42/22/1750, 

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Valsts un 

pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, ar grozījumiem, kas stāsies 

spēkā 2022.gada 1.jūlijā, Ministru kabineta 2022.gada 26.aprīļa noteikumiem Nr.262 “Valsts 

un pašvaldību institūciju amatu katalogs, amatu klasifikācijas un amatu apraksta izstrādāšanas 

kārtība”, kas stāsies spēkā 2022.gada 1.jūlijā, Alūksnes novada pašvaldības domes 26.05.2022. 

noteikumu Nr.2/2022 “Par atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”, kas  stāsies spēkā 2022.gada 

1.jūlijā, 6.11. punktu, 

 

Apstiprināt Pededzes pamatskolas amata vietas un atlīdzību no 2022.gada 1.jūlija līdz 

2022.gada 31.jūlijam, saskaņā ar pielikumu. 

 

Pielikumā: Pededzes pamatskolas amatu vietas un atlīdzība uz 1 lapas. 

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 

 

 

 
  

alu
ks

ne
.lv

https://likumi.lv/ta/id/222271-valsts-un-pasvaldibu-instituciju-amatu-katalogs
https://likumi.lv/ta/id/222271-valsts-un-pasvaldibu-instituciju-amatu-katalogs
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/0106/221_pededzes_psk.pdf


Lēmums satur ierobežotas pieejamības informāciju 
 

 
 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME 

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 

2022. gada 30. maijā                                                         ārkārtas sēdes protokols Nr.14, 39.p. 

 

LĒMUMS Nr.222 

 

Par amata vietām un atlīdzību Ziemeru pamatskolai 

 

 Izskatot Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektora 18.05.2022. iesniegumu “Par 

atalgojumu iestāžu darbiniekiem”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 18.05.2022. ar 

Nr. ANP/1-47/22/1827,  

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Valsts un 

pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, ar grozījumiem, kas stāsies 

spēkā 2022.gada 1.jūlijā, Ministru kabineta 2022.gada 26.aprīļa noteikumiem Nr.262 “Valsts 

un pašvaldību institūciju amatu katalogs, amatu klasifikācijas un amatu apraksta izstrādāšanas 

kārtība”, kas stāsies spēkā 2022.gada 1.jūlijā, Alūksnes novada pašvaldības domes 26.05.2022. 

noteikumu Nr.2/2022 “Par atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”, kas  stāsies spēkā 2022.gada 

1.jūlijā, 6.11. punktu, 

 

Apstiprināt Ziemeru pamatskolas amata vietas un atlīdzību no 2022.gada 1.jūlija, 

saskaņā ar pielikumu. 

 

Pielikumā: Ziemeru pamatskolas amatu vietas un atlīdzība uz 1 lapas. 

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 

 

 
  alu

ks
ne

.lv

https://likumi.lv/ta/id/222271-valsts-un-pasvaldibu-instituciju-amatu-katalogs
https://likumi.lv/ta/id/222271-valsts-un-pasvaldibu-instituciju-amatu-katalogs
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/0106/222_ziemeru_psk.pdf


Lēmums satur ierobežotas pieejamības informāciju 
 

 
 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME 

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 

2022. gada 30. maijā                                                         ārkārtas sēdes protokols Nr.14, 40.p. 

 

LĒMUMS Nr.223 

 

Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes Mākslas skolai 

 

 Izskatot Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektora 18.05.2022. iesniegumu “Par 

atalgojumu iestāžu darbiniekiem”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 18.05.2022. ar 

Nr. ANP/1-47/22/1827,  

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Valsts un 

pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, ar grozījumiem, kas stāsies 

spēkā 2022.gada 1.jūlijā, Ministru kabineta 2022.gada 26.aprīļa noteikumiem Nr.262 “Valsts 

un pašvaldību institūciju amatu katalogs, amatu klasifikācijas un amatu apraksta izstrādāšanas 

kārtība”, kas stāsies spēkā 2022.gada 1.jūlijā, Alūksnes novada pašvaldības domes 26.05.2022. 

noteikumu Nr.2/2022 “Par atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”, kas  stāsies spēkā 2022.gada 

1.jūlijā, 6.11. punktu, 

 

Apstiprināt Alūksnes Mākslas skolas amata vietas un atlīdzību no 2022.gada 1.jūlija, 

saskaņā ar pielikumu. 

 

Pielikumā: Alūksnes Mākslas skolas amatu vietas un atlīdzība uz 1 lapas. 

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 

 
  alu

ks
ne

.lv

https://likumi.lv/ta/id/222271-valsts-un-pasvaldibu-instituciju-amatu-katalogs
https://likumi.lv/ta/id/222271-valsts-un-pasvaldibu-instituciju-amatu-katalogs
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/0106/223_makslas_skola.pdf


Lēmums satur ierobežotas pieejamības informāciju 
 

 
 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME 

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 

2022. gada 30. maijā                                                         ārkārtas sēdes protokols Nr.14, 41.p. 

 

LĒMUMS Nr.224 

 

Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes Mūzikas skolai 

 

 Izskatot Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektora 18.05.2022. iesniegumu “Par 

atalgojumu iestāžu darbiniekiem”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 18.05.2022. ar 

Nr. ANP/1-47/22/1827,  

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Valsts un 

pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, ar grozījumiem, kas stāsies 

spēkā 2022.gada 1.jūlijā, Ministru kabineta 2022.gada 26.aprīļa noteikumiem Nr.262 “Valsts 

un pašvaldību institūciju amatu katalogs, amatu klasifikācijas un amatu apraksta izstrādāšanas 

kārtība”, kas stāsies spēkā 2022.gada 1.jūlijā, Alūksnes novada pašvaldības domes 26.05.2022. 

noteikumu Nr.2/2022 “Par atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”, kas  stāsies spēkā 2022.gada 

1.jūlijā, 6.11. punktu, 

 

Apstiprināt Alūksnes Mūzikas skolas amata vietas un atlīdzību no 2022.gada 1.jūlija, 

saskaņā ar pielikumu. 

 

Pielikumā: Alūksnes Mūzikas skolas amatu vietas un atlīdzība uz 1 lapas. 

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 

 
  alu

ks
ne

.lv

https://likumi.lv/ta/id/222271-valsts-un-pasvaldibu-instituciju-amatu-katalogs
https://likumi.lv/ta/id/222271-valsts-un-pasvaldibu-instituciju-amatu-katalogs
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/0106/224_muzikas_skola.pdf


Lēmums satur ierobežotas pieejamības informāciju 
 

 
 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME 

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 

2022. gada 30. maijā                                                         ārkārtas sēdes protokols Nr.14, 42.p. 

 

LĒMUMS Nr.225 

 

Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolai 

 

 Izskatot Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektora 18.05.2022. iesniegumu “Par 

atalgojumu iestāžu darbiniekiem”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 18.05.2022. ar 

Nr. ANP/1-47/22/1827,  

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Valsts un 

pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, ar grozījumiem, kas stāsies 

spēkā 2022.gada 1.jūlijā, Ministru kabineta 2022.gada 26.aprīļa noteikumiem Nr.262 “Valsts 

un pašvaldību institūciju amatu katalogs, amatu klasifikācijas un amatu apraksta izstrādāšanas 

kārtība”, kas stāsies spēkā 2022.gada 1.jūlijā, Alūksnes novada pašvaldības domes 26.05.2022. 

noteikumu Nr.2/2022 “Par atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”, kas  stāsies spēkā 2022.gada 

1.jūlijā, 6.11. punktu, 

 

Apstiprināt Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolas amata vietas un atlīdzību 

no 2022.gada 1.jūlija, saskaņā ar pielikumu. 

 

Pielikumā: Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolas amatu vietas un atlīdzība uz 1 

lapas. 

 

Domes priekšsēdētājs        Dz.ADLERS 

 

 

 
  

alu
ks

ne
.lv

https://likumi.lv/ta/id/222271-valsts-un-pasvaldibu-instituciju-amatu-katalogs
https://likumi.lv/ta/id/222271-valsts-un-pasvaldibu-instituciju-amatu-katalogs
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/0106/225_sporta_skola.pdf
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/0106/225_sporta_skola.pdf


Lēmums satur ierobežotas pieejamības informāciju 
 

 
 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME 

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 

2022. gada 30. maijā                                                         ārkārtas sēdes protokols Nr.14, 43.p. 

 

LĒMUMS Nr.226 

 

Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes Bērnu un jauniešu centram 

 

 Izskatot Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektora 18.05.2022. iesniegumu “Par 

atalgojumu iestāžu darbiniekiem”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 18.05.2022. ar 

Nr. ANP/1-47/22/1827,  

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Valsts un 

pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, ar grozījumiem, kas stāsies 

spēkā 2022.gada 1.jūlijā, Ministru kabineta 2022.gada 26.aprīļa noteikumiem Nr.262 “Valsts 

un pašvaldību institūciju amatu katalogs, amatu klasifikācijas un amatu apraksta izstrādāšanas 

kārtība”, kas stāsies spēkā 2022.gada 1.jūlijā, Alūksnes novada pašvaldības domes 26.05.2022. 

noteikumu Nr.2/2022 “Par atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”, kas  stāsies spēkā 2022.gada 

1.jūlijā, 6.11. punktu, 

 

Apstiprināt Alūksnes Bērnu un jauniešu centra amata vietas un atlīdzību no 2022.gada 

1.jūlija, saskaņā ar pielikumu. 

 

Pielikumā: Alūksnes Bērnu un jauniešu centra amatu vietas un atlīdzība uz 1 lapas. 

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 

 
  alu

ks
ne

.lv

https://likumi.lv/ta/id/222271-valsts-un-pasvaldibu-instituciju-amatu-katalogs
https://likumi.lv/ta/id/222271-valsts-un-pasvaldibu-instituciju-amatu-katalogs
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/0106/226_abjc.pdf


Lēmums satur ierobežotas pieejamības informāciju 
 

 
 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME 

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 

2022. gada 30. maijā                                                         ārkārtas sēdes protokols Nr.14, 44.p. 

 

LĒMUMS Nr.227 

 

Par amata vietām un atlīdzību Izglītības pārvaldei 

 

 Izskatot Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektora 18.05.2022. iesniegumu “Par 

atalgojumu iestāžu darbiniekiem”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 18.05.2022. ar 

Nr. ANP/1-47/22/1827,  

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Valsts un 

pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, ar grozījumiem, kas stāsies 

spēkā 2022.gada 1.jūlijā, Ministru kabineta 2022.gada 26.aprīļa noteikumiem Nr.262 “Valsts 

un pašvaldību institūciju amatu katalogs, amatu klasifikācijas un amatu apraksta izstrādāšanas 

kārtība”, kas stāsies spēkā 2022.gada 1.jūlijā, Alūksnes novada pašvaldības domes 26.05.2022. 

noteikumu Nr.2/2022 “Par atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”, kas  stāsies spēkā 2022.gada 

1.jūlijā, 6.11. punktu, 

 

Apstiprināt Izglītības pārvaldes amata vietas un atlīdzību no 2022.gada 1.jūlija, saskaņā 

ar pielikumu. 

 

Pielikumā: Izglītības pārvaldes amatu vietas un atlīdzība uz 1 lapas. 

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 

 
  alu

ks
ne

.lv

https://likumi.lv/ta/id/222271-valsts-un-pasvaldibu-instituciju-amatu-katalogs
https://likumi.lv/ta/id/222271-valsts-un-pasvaldibu-instituciju-amatu-katalogs
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/0106/227_izgl_parvalde.pdf


Lēmums satur ierobežotas pieejamības informāciju 
 

 
 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME 

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 

2022. gada 30. maijā                                                         ārkārtas sēdes protokols Nr.14, 45.p. 

 

LĒMUMS Nr.228 

 

Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldei 

 

 Izskatot Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektora 18.05.2022. iesniegumu “Par 

atalgojumu iestāžu darbiniekiem”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 18.05.2022. ar 

Nr. ANP/1-47/22/1827,  

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Valsts un 

pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, ar grozījumiem, kas stāsies 

spēkā 2022.gada 1.jūlijā, Ministru kabineta 2022.gada 26.aprīļa noteikumiem Nr.262 “Valsts 

un pašvaldību institūciju amatu katalogs, amatu klasifikācijas un amatu apraksta izstrādāšanas 

kārtība”, kas stāsies spēkā 2022.gada 1.jūlijā, Alūksnes novada pašvaldības domes 26.05.2022. 

noteikumu Nr.2/2022 “Par atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”, kas  stāsies spēkā 2022.gada 

1.jūlijā, 6.11. punktu, 

 

Apstiprināt Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes amata vietas un atlīdzību no 

2022.gada 1.jūlija, saskaņā ar pielikumu. 

 

Pielikumā: Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes amatu vietas un atlīdzība uz 4 lapām. 

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 

 

 
  alu

ks
ne

.lv

https://likumi.lv/ta/id/222271-valsts-un-pasvaldibu-instituciju-amatu-katalogs
https://likumi.lv/ta/id/222271-valsts-un-pasvaldibu-instituciju-amatu-katalogs
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/0106/228_slp.pdf


Lēmums satur ierobežotas pieejamības informāciju 
 

 
 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME 

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 

2022. gada 30. maijā                                                         ārkārtas sēdes protokols Nr.14, 46.p. 

 

LĒMUMS Nr.229 

Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes Tūrisma informācijas centram 

 

 Izskatot Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektora 18.05.2022. iesniegumu “Par 

atalgojumu iestāžu darbiniekiem”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 18.05.2022. ar 

Nr. ANP/1-47/22/1827,  

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Valsts un 

pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, ar grozījumiem, kas stāsies 

spēkā 2022.gada 1.jūlijā, Ministru kabineta 2022.gada 26.aprīļa noteikumiem Nr.262 “Valsts 

un pašvaldību institūciju amatu katalogs, amatu klasifikācijas un amatu apraksta izstrādāšanas 

kārtība”, kas stāsies spēkā 2022.gada 1.jūlijā, Alūksnes novada pašvaldības domes 26.05.2022. 

noteikumu Nr.2/2022 “Par atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”, kas  stāsies spēkā 2022.gada 

1.jūlijā, 6.11. punktu, 

 

Apstiprināt Alūksnes Tūrisma informācijas centra amata vietas un atlīdzību no 

2022.gada 1.jūlija, saskaņā ar pielikumu. 

 

Pielikumā: Alūksnes Tūrisma informācijas centra amatu vietas un atlīdzība uz 1 lapas. 

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS  alu
ks
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.lv

https://likumi.lv/ta/id/222271-valsts-un-pasvaldibu-instituciju-amatu-katalogs
https://likumi.lv/ta/id/222271-valsts-un-pasvaldibu-instituciju-amatu-katalogs
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/0106/229_tic.pdf


Lēmums satur ierobežotas pieejamības informāciju 
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2022. gada 30. maijā                                                         ārkārtas sēdes protokols Nr.14, 47.p. 

 

LĒMUMS Nr.230 

 

Par amata vietām un atlīdzību Centrālajai administrācijai 

 

 Izskatot Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektora 18.05.2022. iesniegumu “Par 

atalgojumu iestāžu darbiniekiem”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 18.05.2022. ar 

Nr. ANP/1-47/22/1827,  

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 13. punktu, Valsts un 

pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, ar grozījumiem, kas stāsies 

spēkā 2022. gada 1. jūlijā, Ministru kabineta 2022. gada 26. aprīļa noteikumiem Nr. 262 

“Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs, amatu klasifikācijas un amatu apraksta 

izstrādāšanas kārtība”, kas stāsies spēkā 2022. gada 1. jūlijā, Alūksnes novada pašvaldības 

domes 26.05.2022. noteikumu Nr. 2/2022 “Par atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”, kas  

stāsies spēkā 2022. gada 1. jūlijā, 6.11. punktu, 

 

Apstiprināt Centrālās administrācijas amata vietas un atlīdzību no 2022.gada 1.jūlija, 

saskaņā ar pielikumu. 

 

Pielikumā: Centrālās administrācijas amatu vietas un atlīdzība uz 3 lapām. 

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 
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https://likumi.lv/ta/id/222271-valsts-un-pasvaldibu-instituciju-amatu-katalogs
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/0106/230_administracija.pdf
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LĒMUMS Nr.231 

 

Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 2022. gada 24. februāra lēmumā 

Nr. 46 “Par lokālplānojuma, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015.-

2027.gadam, izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Silakalns”, Ziemera pagastā, 

Alūksnes novadā”  

 

       Alūksnes novada pašvaldībā 2022. gada 26. maijā saņemts SIA “APF ENERGY”, 

reģistrācijas Nr.40203352847,  iesniegums (reģistrēts ar Nr. ANP/1-40/22/1943), par grozījumu 

veikšanu lēmumā “Par lokālplānojumu, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 

2015.-2027.gadam, izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Silakalns”, Ziemera pagastā, 

Alūksnes novadā”, paplašinot lokālplānojuma teritoriju, iekļaujot tajā īpašuma “Silakalns” 

sastāvā esošo otru zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3696 008 0100. 

      Pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 13. panta trešo daļu, 23. panta 

ceturto daļu un 24. pantu, Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par 

pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 75., 76., 94. un 132. punktu,  

 

1. Izdarīt Alūksnes novada pašvaldības domes 24.02.2022. lēmumā Nr. 46 “Par 

lokālplānojuma, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015.-2027.gadam, 

izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Silakalns”, Ziemera pagastā, Alūksnes 

novadā” šādus grozījumus: 

1.1. papildināt 1. punktu ar vārdu un skaitļiem “un 3696 008 0100”; 

1.2. izteikt 2.punktu jaunā redakcijā:  

“2. Par lokālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt Alūksnes novada pašvaldības 

pārstāvi Aivitu MĀSĒNU”; 

1.3. pielikumā Nr. 1: 

1.3.1. papildināt Darba uzdevuma 2.punktu ar vārdu un skaitļiem “un 3696 008 

0100”; 

1.3.2. papildināt Darba uzdevuma 4.1.punktu ar vārdu un skaitļiem “un 3696 008 

0100”; 

1.3.3. izteikt Darba uzdevuma pielikumu “Lokālplānojuma izstrādes teritorijas 

robeža nekustamajā īpašumā “Silakalns’, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā” jaunā 

redakcijā (pielikums Nr. 1). 

2. Izdarīt grozījumus starp lokālplānojuma ierosinātāju SIA “APF ENERGY”, izstrādātāju 

IK “Plānošanas eksperti” un Alūksnes novada pašvaldību 27.04.2022. noslēgtajā līgumā 

Nr. ANP/1-45.1/22/151 (turpmāk – Līgums): 

alu
ks

ne
.lv

https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/0106/Pielikums_231.docx


2.1. papildināt nekustamā īpašuma “Silakalns”, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā, 

lokālplānojuma izstrādes teritoriju ar zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3696 008 

0100”; 

2.2. pagarināt lokālplānojuma kopējo izstrādes termiņu līdz 17 (septiņpadsmit) mēnešiem 

no Līguma spēkā stāšanās dienas, izsakot Līgumam pievienoto lokālplānojuma 

izstrādes laika grafiku jaunā redakcijā (pielikums Nr. 2). 

3. Īpašumu nodaļai nodrošināt lēmuma izpildi atbilstoši lokālplānojuma izpildes 

nosacījumiem. 

 

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 
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2022. gada 30. maijā                                                         ārkārtas sēdes protokols Nr.14, 50.p. 

 

LĒMUMS Nr.232 

 

Par grozījumu Alūksnes novada pašvaldības domes 23.12.2021. lēmumā Nr.370 

“Par projektu “Epidemioloģiski droša tūrisma un dabas izziņas infrastruktūras tīkla 

izveide aizsargājamo ainavu apvidū “Veclaicene” biotopu un sugu dzīvotņu labvēlīga 

aizsardzības stāvokļa sasniegšanai”” 

 

 Ņemot vērā Centrālās finanšu un līgumu aģentūras 27.05.2022. atzinumu Nr.39-2-

60/3580 “Par projekta iesnieguma Nr.5.4.3.2/22/A/001 nosacījumu izpildi”, pamatojoties uz 

likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. un 10. punktu, 21. panta pirmās daļas 

23. punktu, Tūrisma likuma 8. pantu,  

 

1. Izdarīt grozījumu Alūksnes novada pašvaldības domes 23.12.2021. lēmumā Nr. 730 “Par 

projektu “Epidemioloģiski droša tūrisma un dabas izziņas infrastruktūras tīkla izveide 

aizsargājamo ainavu apvidū “Veclaicene” biotopu un sugu dzīvotņu labvēlīga aizsardzības 

stāvokļa sasniegšanai””, izsakot 2.punktu šādā redakcijā: 

 

“2. Apstiprināt projekta kopējās indikatīvās izmaksas 965 383,69 EUR (deviņi simti 

sešdesmit pieci tūkstoši trīs simti astoņdesmit trīs euro 69 centi), ko sastāda: 

2.1. ERAF finansējums 797 500 EUR (septiņi simti deviņdesmit septiņi tūkstoši pieci 

simti euro); 

2.2. Valsts budžeta dotācija pašvaldībām 42 220,59 EUR (četrdesmit divi tūkstoši divi 

simti divdesmit euro piecdesmit deviņi centi); 

2.3. Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējums indikatīvi 125 663,10 EUR (viens 

simts divdesmit pieci tūkstoši seši simti sešdesmit trīs euro 10 centi).” 

2. Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējumu paredzēt no Alūksnes novada pašvaldības 

2022. un 2023.gada budžeta (aizņēmuma) līdzekļiem. 

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 
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LĒMUMS Nr.233 

 

Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem 

 Tālavas ielas, Alūksnē, pārbūves 2.kārtas līdzfinansējumam 

 

 Ņemot vērā 2022. gada 27. maijā starp Alūksnes novada pašvaldību un valsts sabiedrību 

ar ierobežotu atbildību “Latvijas Valsts ceļi” noslēgto līgumu “Par projekta “Tālavas ielas 

pārbūve Alūksnē” līdzfinansējuma līdzekļu piešķiršanas kārtību” (Nr. ANP/1-45.3/22/77), 

Alūksnes novada pašvaldības domes 27.05.2021. lēmumu Nr.146 “Par projektu “Tālavas ielas 

pārbūve Alūksnē, Alūksnes novadā (2.kārta)”” ar tā grozījumiem, Alūksnes novada pašvaldības 

Attīstības programmas 2022.-2027.gadam, kas apstiprināta ar Alūksnes novada domes 

23.12.2021. lēmumu Nr.367, 1.9.14.punktu,  

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, 

 

1. Izdalīt no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem 2022. gadam attiecināmu 

līdzfinansējumu 140 777,00 EUR (viens simts četrdesmit tūkstoši septiņi simti 

septiņdesmit septiņu euro) apmērā Tālavas ielas, Alūksnē, Alūksnes novadā pārbūves 

2.kārtai. 

2. Finansējumu attiecināt uz 045157 uzskaites dimensijas kodu -  Investīciju projekts 

sadarbībā ar Satiksmes ministriju “Tālavas ielas pārbūve Alūksnē, Alūksnes novadā 

(2.kārta)”. 

3. Alūksnes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Finanšu nodaļai nodrošināt 

iepriekšminēto līdzekļu iekļaušanu Alūksnes novada pašvaldības budžetā 2022.gadam.  

4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu. 

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 
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LĒMUMS Nr.234 

 

Par Alūksnes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja atvaļinājumu 

 

 Ņemot vērā Alūksnes novada domes priekšsēdētāja Dzintara ADLERA 2022. gada 30. maija 

iesniegumu par atvaļinājuma piešķiršanu, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 2022. gada 

30. maijā ar Nr. ANP/1-47/22/1965,  

pamatojoties uz Darba likuma 149. panta pirmo un otro daļu, likuma “Par pašvaldībām” 21. panta 

pirmās daļas ievaddaļu, 

 

1. Dzintaram ADLERAM, Alūksnes novada pašvaldības domes priekšsēdētājam, piešķirt daļu 

ikgadējā atvaļinājuma -piecas kalendāra dienas, laikā no 2022.gada 17.jūnija līdz 2022.gada 

21.jūnijam, par laika periodu no 01.07.2021. līdz 30.06.2022. 

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu. 

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 

 

 

 
 

 

alu
ks

ne
.lv




