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Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV – 4301, tālruņi: 64381496, 29453047, e-pasts: dome@aluksne.lv, 
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A/S “SEB banka”, kods UNLALV2X, konts Nr.LV58UNLA0025004130335   

Alūksnē 

2022. gada 29.decembrī             sēdes protokols Nr. 27, 2. p. 

 

LĒMUMS Nr.448 
 

Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Strazdiņi”, Zeltiņos, Zeltiņu 

pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu 

 

 Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17. punktu, Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likuma 3. panta otro daļu, 5. panta pirmo daļu, 8. panta otro 

daļu, un ņemot vērā Tautsaimniecības komitejas 19.03.2022. lēmumu (protokols Nr. 4, 1.p.), 

 

1. Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu “Strazdiņi”, 

Zeltiņos, Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā, īpašuma kadastra Nr. 3694 002 0187. 

2. Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē. 

3. Nosacītās cenas noteikšanu un izsoles organizēšanu uzdot veikt Alūksnes novada 

pašvaldības Īpašumu atsavināšanas komisijai. 

4. Izsoles noteikumus un rezultātus publicēt Alūksnes novada pašvaldības interneta 

vietnē www.aluksne.lv. 

 

Domes priekšsēdētājs        Dz.ADLERS 
  

http://www.aluksne.lv/
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LĒMUMS Nr.449 

 

Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Purvājs”, Zeltiņu pagastā, 

Alūksnes novadā atsavināšanu  

 

 Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17. punktu, Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likuma 3. panta otro daļu, 5. panta pirmo daļu, 8. panta otro daļu 

un ņemot vērā  Tautsaimniecības komitejas 14.02.2022. lēmumu (protokols Nr. 2, 1. p.), 

 

1. Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu “Purvājs”, 

Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā, īpašuma kadastra Nr. 3694 005 0118, kas sastāv 

no zemesgabala 2,160 ha platībā.  

2. Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē. 

3. Nosacītās cenas noteikšanu un izsoles organizēšanu uzdot veikt Alūksnes novada 

pašvaldības Īpašumu atsavināšanas komisijai. 

4. Izsoles noteikumus un rezultātus publicēt Alūksnes novada pašvaldības interneta 

vietnē www.aluksne.lv. 

 

Domes priekšsēdētājs        Dz.ADLERS 

  

http://www.aluksne.lv/
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LĒMUMS Nr.450 

 

Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Pļavas”, Zeltiņu pagastā, 

Alūksnes novadā atsavināšanu  

 

 Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17. punktu, Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likuma 3. panta otro daļu, 5. panta pirmo daļu, 8. panta otro daļu  

un ņemot vērā  Tautsaimniecības komitejas 14.02.2022. lēmumu (protokols Nr. 2, 1. p.), 

 

1. Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu “Pļavas”, 

Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā, īpašuma kadastra Nr. 3694 002 0360, kas sastāv 

no zemesgabala 3,0100 ha platībā.  

2. Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē. 

3. Nosacītās cenas noteikšanu un izsoles organizēšanu uzdot veikt Alūksnes novada 

pašvaldības Īpašumu atsavināšanas komisijai. 

4. Izsoles noteikumus un rezultātus publicēt Alūksnes novada pašvaldības interneta 

vietnē www.aluksne.lv. 

 

Domes priekšsēdētājs        Dz.ADLERS 

  

http://www.aluksne.lv/
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LĒMUMS Nr.451 

 

Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Krastiņi”, Ilzenes pagastā, 

Alūksnes novadā atsavināšanu  

 

 Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17. punktu, Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likuma 3. panta otro daļu, 5. panta pirmo daļu, 8. panta otro daļu  

un ņemot vērā  Tautsaimniecības komitejas 19.12.2022. lēmumu (protokols Nr.13, 1.p.), 

 

1. Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu “Krastiņi”, 

Ilzenes pagastā, Alūksnes novadā, īpašuma kadastra Nr. 3652 001 0091, kas sastāv no 

zemesgabala 13,51 ha platībā.  

2. Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē. 

3. Nosacītās cenas noteikšanu un izsoles organizēšanu uzdot veikt Alūksnes novada 

pašvaldības Īpašumu atsavināšanas komisijai. 

4. Izsoles noteikumus un rezultātus publicēt Alūksnes novada pašvaldības interneta vietnē 

www.aluksne.lv. 

 

 

Domes priekšsēdētājs        Dz.ADLERS 
  

http://www.aluksne.lv/
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LĒMUMS Nr.452 
 

Par noteikumu Nr.5/2022 

“Kārtība, kādā tiek organizēts Alūksnes novada pašvaldības mantas iznomāšanas un 

atsavināšanas process”  

 

Pamatojoties uz Pašvaldību likuma 10. panta pirmās daļas 16. un 17. punktu, 50. panta 

pirmo daļu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu, Ministru kabineta 2011. gada 

1. februāra noteikumu Nr. 109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 

38. punktu, 

 

Apstiprināt noteikumus Nr. 5/2022 “Kārtība, kādā tiek organizēts Alūksnes novada 

pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas process” (pielikumā uz 7 lapām). 
 

Domes priekšsēdētājs        Dz.ADLERS 

  

https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/3012/452_Noteikumi_atsavinasanas_iznomasanas_process.docx
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LĒMUMS Nr.453 

 

Par tiešo līdzdalību sabiedrībā ar ierobežotu atbildību  

“AP Kaudzītes” 

 

Ar 2019.gada 25.jūlija Alūksnes novada pašvaldības domes (turpmāk – Dome) lēmumu 

Nr. 233 “Par Alūksnes novada pašvaldības kapitāla daļām sabiedrībā ar ierobežotu atbildību 

“AP Kaudzītes”’” nolemts izbeigt Alūksnes novada pašvaldības, turpmāk – pašvaldība, 

līdzdalību sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “AP Kaudzītes”, reģistrācijas Nr. 44103026358 

(turpmāk – SIA “AP Kaudzītes”) un nodot atsavināšanai pašvaldībai piederošās  7144 kapitāla 

daļas. 

Izpildot minēto Domes lēmumu, SIA “AP Kaudzītes” pārējiem dalībniekiem tika 

piedāvāts izmantot savas pirmpirkuma tiesības iegādāties pašvaldības kapitāla daļas, taču 

pirmpirkuma tiesības netika izmantotas. Arī kapitāla daļu pārdošanas otrā kārta tika atzīta par 

nenotikušu, jo nepieteicās neviens pretendents. 

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma veiktām izmaiņām 

administratīvajās teritorijās un teritoriālā iedalījuma vienībās, aktuālais kapitālsabiedrības 

dalībnieku sastāvs ir šāds: Alūksnes novada pašvaldībai pieder 28,226% kapitāla daļu,  

Gulbenes novada pašvaldībai – 28,226%, Balvu novada pašvaldībai – 26,61399%, Madonas 

novada pašvaldībai – 16,93402%. 

Ar Ministru kabineta 2021.gada 22.janvāra rīkojumu Nr.45 “Par Atkritumu 

apsaimniekošanas valsts plānu 2021.-2028.gadam” ir apstiprināts Atkritumu 

apsaimniekošanas valsts plāns 2021.-2028.gadam, kā arī sagatavoti normatīvo aktu grozījumi 

atkritumu apsaimniekošanas nozarē, kuros ir noteikta atkritumu apsaimniekošanā iesaistīto 

institūciju un atkritumu apsaimniekotāju atbildība un galvenās funkcijas, kā arī paredzēts, ka 

Alūksnes novada pašvaldība būs iekļauta Vidzemes atkritumu apsaimniekošanas reģionā 

(šobrīd Malienas atkritumu apsaimniekošanas reģions). Saskaņā ar Atkritumu 

apsaimniekošanas likuma pārejas noteikumu 49.punktu atkritumu apsaimniekošanas reģionos 

ietilpstošās pašvaldības līdz 2023.gada 30.jūnijam izstrādā un apstiprina  atkritumu 

apsaimniekošanas reģionālos plānus.  

Ņemot vērā, ka kopš 2019.gada 25.jūlijā  pieņemtā Domes lēmuma ir notikušas būtiskas 

izmaiņas, minētais lēmums nav izpildāms un līdzdalība SIA “AP Kaudzītes” ir pārvērtējama. 

Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma (turpmāk – VPIL) 10.panta desmitajā daļā 

noteikto principu, valsts pārvaldi organizē pēc iesējas efektīvāk. Valsts pārvaldes institucionālo 

sistēmu pastāvīgi pārbauda un, ja nepieciešams, pilnveido, izvērtējot arī funkciju apjomu, 

nepieciešamību un koncentrācijas pakāpi, normatīvā regulējuma apjomu un detalizāciju un 

apsverot deleģēšanas iespējas vai ārpakalpojuma izmantošanu. 



Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma (turpmāk – 

Likums) 7.panta pirmā daļa noteic, ka publiskai personai ir pienākums ne retāk kā reizi piecos 

gados pārvērtēt katru tās tiešo līdzdalību kapitālsabiedrībā un atbilstību Likuma 4.panta 

nosacījumiem. 

Likuma 7.panta otrā daļa noteic, ka lēmumu par publiskas personas līdzdalības 

saglabāšanu kapitālsabiedrībās pieņem attiecīgās publiskās personas augstākā lēmējinstitūcija. 

Lēmumā ietver vērtējumu attiecībā uz atbilstību Likuma 4.panta nosacījumiem un vispārējos 

stratēģiskos mērķus. 

Likuma 4.panta pirmā daļa noteic, ka publiska persona drīkst iegūt un saglabāt līdzdalību 

kapitālsabiedrībā atbilstoši VPIL 88.pantam. 

VPIL 87.panta pirmā un trešā daļa noteic, ka publiska persona privāto tiesību jomā 

darbojas veicot darījumus, kas nepieciešami tās darbības nodrošināšanai, sniedzot 

pakalpojumus un veicot komercdarbību. Pašvaldību kapitālsabiedrībām nevar izvirzīt citus 

mērķus, kas neizriet no pašvaldību autonomajām funkcijām.  

Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktam, viena no  

pašvaldības autonomām funkcijām ir organizēt sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. 

SIA “AP Kaudzītes” pamatdarbība ir atkritumu apstrāde un izvietošana (izņemot 

bīstamos atkritumus). Pamatdarbības ietvaros SIA “AP Kaudzītes” apsaimnieko atkritumu 

apsaimniekošanas poligonu “Kaudzītes”, kas ir viens no 10 atkritumu apsaimniekošanas 

reģionālajiem poligoniem Latvijā un apkalpo uzņēmumus, kas veic sadzīves atkritumu 

savākšanu  šajā reģionā. 

Atbilstoši statūtos noteiktajam SIA “AP Kaudzītes” komercdarbības veidi (NACE 

klasifikators): atkritumu savākšana (38.1), atkritumu apstrāde un izvietošana (38.2), otrreizēja 

pārstrāde (38.3), šķirotu materiālu pārstrāde (38.32).  

Saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2021.gada 16.decembra 

lēmumu Nr. 140 “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “AP Kaudzītes” sadzīves atkritumu 

apglabāšanas pakalpojuma tarifiem” apstiprināti šādi SIA “AP Kaudzītes” sadzīves atkritumu 

apglabāšanas pakalpojuma tarifi ar dabas resursu nodokli (bez pievienotās vērtības nodokļa): 

no 16.01.2022. līdz 31.12.2022. – 94,45 EUR/t; no 01.01.2023. līdz jauna tarifa spēkā stāšanās 

brīdim – 101,46 EUR/t.  

Attiecībā uz atkritumu savākšanas pakalpojumu, pašvaldība, pamatojoties uz atklāta 

konkursa rezultātiem, 2017.gada 11.septembrī noslēdza līgumu ar SIA “Pilsētvides serviss”, 

piešķirot tiesības sniegt sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus Alūksnes novadā 

uz septiņiem gadiem. 

Atbilstoši VPIL 88.panta otrajai daļai, kas noteic, ka publiska persona, veicot izvērtējumu, 

konsultējas ar kompetentajām institūcijām konkurences aizsardzības jomā un komersantus 

pārstāvošām biedrībām vai nodibinājumiem, kā arī ievēro komercdarbības atbalsta kontroles 

jomu regulējošo normatīvo aktu prasības, Alūksnes novada pašvaldība ir lūgusi sniegt viedokli 

biedrībām “LATVIJAS ATKRITUMU SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMU ASOCIĀCIJA”, 

“Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera” un “Latvijas Atkritumu saimniecības 

asociācija”, kā arī ir konsultējusies ar Konkurences padomi. 

Biedrība “LATVIJAS ATKRITUMU SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMU ASOCIĀCIJA” 

(turpmāk – LASUA) norāda, ka Atkritumu apsaimniekošanas likums nosaka pašvaldībai virkni 

pienākumu atkritumu apsaimniekošanas jomā, tajā skaitā ar dažādu lēmumu pieņemšanu 

attiecībā uz sadzīves atkritumu poligonu, kas atrodas attiecīgajā atkritumu apsaimniekošanas 

reģionā, tostarp, tā darbības uzraudzību un kontroli. Atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas 

valsts plānam 2021.-2028.gadam paredzēts izveidot reģionālos atkritumu apsaimniekošanas 

centrus, kuru izveides pamatā būs sadzīves atkritumu apsaimniekošanas poligoni, t.sk. poligons 

“Kaudzītes”, izmantojot pieejamo atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūru un veicinot 

simbiozi starp reģiona komersantiem un pašvaldībām aprites ekonomikas ieviešanai. Tādējādi 



nākotnē paredzams, ka sagaidāma pašvaldību papildu iesaiste jautājumos, kas saistīti ar 

reģionālo atkritumu apsaimniekošanas centru izveidi un darbības organizēšanu. LASUA 

norāda, lai gan tikai pašvaldība var izvērtēt tās dalības kapitālsabiedrībā ieguvumus, iesējams, 

pašvaldībām noteiktos pienākumus atkritumu apsaimniekošanas (atkritumu apglabāšanas) 

jomā un kontroli pār sadzīves atkritumu poligona apsaimniekotāja darbību, kā arī sagaidāmās 

saistības, izveidojot reģionālos atkritumu apsaimniekošanas centrus, efektīvāk ir realizēt, 

īstenojot dalībniekiem paredzētās pilnvaras. 

Biedrība “Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera” (turpmāk -LTRK) norāda, ka 

reģionālo atkritumu apsaimniekošanas centru pārvaldīšana un valstiski stratēģiski svarīgo 

infrastruktūras objektu, tai skaitā atkritumu apsaimniekošanas poligonu, apsaimniekošana var 

būt valsts vai pašvaldības tiešā atbildība, lai tie varētu tikt atbilstoši pārvaldīti, uzturēti un 

attīstīti, ņemot vērā Eiropas Savienības uzstādītos ambiciozos atkritumu apsaimniekošanas 

mērķus. Attiecībā par šāda veida kapitālsabiedrības darbību, LTRK ieskatā pašvaldības iesaiste 

ir jāsaglabā, jo tie ir stratēģiski nozīmīgi attiecīgajam reģionam, taču vienlaikus jāvērtē SIA 

“AP Kaudzītes” darbība atkritumu savākšanas un pārvadāšanas jomā kā vienu no 

kapitālsabiedrības pamatfunkcijām vai tās darbībā tiek ievērots konkurences neitralitātes 

princips. LTRK atzinīgi vērtē pašvaldības izvēli iesaistīt pakalpojuma (atkritumu savākšana un 

pārvadāšana) nodrošināšanā privāto komersantu. 

Biedrība “Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija” (turpmāk – LASA) norāda, ka 

Alūksnes pašvaldība un atkritumu apsaimniekošanas poligons “Kaudzītes” nav LASA biedri 

un LASA nav vērtējusi SIA “AP Kaudzītes” darbību, līdz ar to tai nav viedokļa par pašvaldības 

līdzdalību SIA “AP Kaudzītes”. LASA vēstulē analizējusi Atkritumu apsaimniekošanas likumā 

noteiktos pašvaldības pienākumus un Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānu 2021.-

2028.gadam. Balstoties uz dokumentu analīzi, LASA uzskata, ka pašvaldībai ir jāņem aktīva 

darbība atkritumu apsaimniekošanas jomā un jāpiedalās poligona rekonstrukcijā, kā arī 

jāizveido nepieciešamie atkritumu šķirošanas punkti un laukumi, tiem pievienojot bioloģisko 

atkritumu šķirošanu. 

Konkurences padome attiecībā uz SIA “AP Kaudzītes” sniegtajiem pamatpakalpojumiem 

norāda, ka tā vairākkārt savos viedokļos (atzinumos) ir atzinusi, ka atkritumu apglabāšana un 

atkritumu poligonu apsaimniekošana atbilst VPIL 88.panta pirmajā daļā minētajiem 

nosacījumiem, kas pamato publisku personu kapitālsabiedrību darbību konkrētajā tirgū, ņemot 

vērā, ka šajā jomā pastāv tirgus nepilnība, kas izriet no normatīvā regulējuma. Uz tirgus 

nepilnības pastāvēšanu Konkurences padomes ieskatā, citastarp, norāda situācija ar pašvaldību, 

kura vēlējās atsavināt savas kapitāla daļas, taču neviens tirgus dalībnieks nebija izrādījis interesi 

tās iegādāties. Konkurences padome atzīst, ka SIA “AP Kaudzītes” pamatpakalpojums ir 

atzīstams par atbilstošu VPIL 88.panta pirmās daļas 1., 2. un 3.punktam, proti, tirgus nepilnības 

apstākļos tiek sniegti stratēģiski svarīgi pakalpojumi, pārvaldot stratēģiski svarīgu īpašumu. 

Konkurences padome atzinīgi novērtē, ka pilna cikla atkritumu apsaimniekošanas 

nodrošināšanai SIA “AP Kaudzītes” sadarbojas ar privātajiem tirgus dalībniekiem, vienlaikus 

Konkurences padome aicina pašvaldību apsvērt iespēju ļaut privātajiem tirgus dalībniekiem 

iesaistīties arī kādā atkritumu sagatavošanas apglabāšanai pakalpojuma daļā, piemēram, 

noteiktu atkritumu veida šķirošanas procesā. 

VPIL 88.panta pirmā daļa nosaka, ka publiska persona var veikt komercdarbību, ja īstenojas 

viens no šādiem nosacījumiem: tiek novērsta tirgus nepilnība; tiek radītas preces vai 

pakalpojumi, kas ir stratēģiski svarīgi valsts vai pašvaldības administratīvās teritorijas attīstībai 

vai valsts drošībai; tiek pārvaldīti tādi īpašumi, kas ir stratēģiski svarīgi valsts vai pašvaldības 

administratīvās teritorijas attīstībai vai valsts drošībai.  

Atkritumu apsaimniekošanas, t.sk. apglabāšanas nozare skar ievērojamu sabiedrības daļu, 

tā ir cieši saistīta ar vides aizsardzību, vides kvalitātes saglabāšanu un atjaunošanu, dabas 

resursu ilgtspējīgu izmantošanu un sabiedrības veselību un drošību, kas pašas par sevi ir 



stratēģiski svarīgas nozares. Atkritumu apglabāšanas poligons ir stratēģiski svarīgs 

infrastruktūras objekts un atkritumu apglabāšanas pakalpojums ir stratēģiski svarīgs 

pakalpojums, līdz ar ko konstatējami VPIL 88.pantā minētie nosacījumi līdzdalības 

pamatojumam. Ņemot vērā normatīvo aktu regulējumu atkritumu apsaimniekošanas jomā, 

biedrību un Konkurences padomes pausto viedokli, ir pamats secināt, ka atkritumu 

apsaimniekošanas nozare ir atzīstama par stratēģiski svarīgu un tiek nodrošināti sabiedrības 

interesēm un valsts (vides) drošībai stratēģiski svarīgi pakalpojumi, kā arī apsaimniekots 

valstiski un pašvaldības līmenī drošībai un attīstībai nozīmīgs objekts – atkritumu poligons 

“Kaudzītes”. 

 

Likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punkts noteic, ka pildot savas funkcijas, 

pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības veidot pašvaldību iestādes, dibināt biedrības 

vai nodibinājumus, kapitālsabiedrības, kā arī ieguldīt savus līdzekļus kapitālsabiedrībās. 

SIA “AP Kaudzītes” reģistrētais un apmaksātais pamatkapitāls uz šī lēmuma pieņemšanas 

dienu ir 708 680 EUR (septiņi simti astoņi tūkstoši seši simti astoņdesmit euro). 

Vides politikas pamatnostādnēs 2021.-2027.gadam akcentēta nepieciešamība novērst 

atkritumu rašanos un veicināt apglabājamo atkritumu samazināšanos, kā arī atkritumu 

pārstrādes un reģenerācijas īpatsvara palielināšanos, īpaši akcentējot notekūdeņu dūņu apstrādi 

un bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes un to reģenerācijas īpatsvara un jaudas 

palielinājumu. 

Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāna 2021.-2028.gadam virsmērķi ir novērst atkritumu 

rašanos un nodrošināt kopējā radīto atkritumu daudzuma ievērojamu samazināšanu, izmantojot 

maksimāli visas labākās pieejamās atkritumu rašanās novēršanas iespējas un labākos pieejamos 

tehniskos paņēmienus, palielinot resursu izmantošanas efektivitāti un veicinot ilgtspējīgākas 

patērētāju uzvedības modeļa attīstību; nodrošināt atkritumu kā resursu racionālu izmantošanu, 

balstoties uz aprites ekonomikas pamatprincipiem un veicinot, ka resursi pēc iespējas tiek 

atgriezti atpakaļ ekonomiskajā apritē tautsaimniecībai noderīgā veidā; nodrošināt, ka radītie 

atkritumi nav bīstami vai arī tie rada nelielu risku videi un cilvēku veselībai, veicinot attiecīgu 

produktu politiku, bīstamo un videi kaitīgo vielu ierobežojumus un pilnveidojot patērētāju 

informētību; nodrošināt apglabājamo atkritumu daudzuma samazināšanu un atkritumu 

apglabāšanu cilvēku veselībai un videi drošā veidā. 

Atkritumu apsaimniekošanas likuma mērķis ir noteikt atkritumu apsaimniekošanas kārtību, 

lai aizsargātu vidi, cilvēku dzīvību un veselību, novēršot vai mazinot atkritumu rašanos, 

nodrošinot Latvijas teritorijā radīto atkritumu dalītu savākšanu, reģenerāciju un apglabājamo 

atkritumu apjoma samazināšanu, kā arī veicinot dabas resursu efektīvu izmantošanu, lai 

palielinātu Latvijas konkurētspēju un veicinātu pāreju uz aprites ekonomiku. 

Alūksnes novada attīstības programmā 2022.-2027.gadam, kas apstiprināta ar Domes 

2021.gada 23.decembra lēmumu Nr. 367, viens no rīcības virzieniem ir nodrošināt sakārtotas 

un pieejamas publiskās infrastruktūras un vides veidošanos un uzturēšanu novadā un uzdevums 

– pilnveidot sadzīves atkritumu dalīšanas sistēmu pieejamību. 

SIA “AP Kaudzītes” stratēģiskie mērķi – vides aizsardzības ilgtspējīgas attīstības 

nodrošināšana; noglabājamo atkritumu daudzuma samazināšana; infrastruktūras attīstība; jauna 

produkta vai pakalpojuma ieviešana. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, SIA “AP Kaudzītes” vispārējais stratēģiskais mērķis nosakāms 

pamatojoties uz valsts un pašvaldības stratēģiskajos dokumentos noteiktajiem mērķiem un tas 

būtu – nodrošināt kvalitatīvus, ilgtspējīgus, videi draudzīgus un normatīvo aktu prasībām 

atbilstošus atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus. 

 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās 

daļas 1.punktu, 15.panta pirmās daļas 1.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta 



desmito daļu, 87.panta pirmo un trešo daļu, 88.panta pirmo un otro daļu, Publiskas personas 

kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4.panta pirmo daļu, 7.pantu,  

 

1. Atzīt, ka sabiedrības ar ierobežotu atbildību “AP Kaudzītes” darbība atbilst Valsts 

pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmās daļas 1., 2. un 3.punkta un  Publiskas personas 

kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4.panta nosacījumiem. 

2. Saglabāt Alūksnes novada pašvaldības tiešo līdzdalību sabiedrībā ar ierobežotu atbildību 

“AP Kaudzītes”.  

3. Noteikt, ka sabiedrība ar ierobežotu atbildību “AP Kaudzītes” vispārējais stratēģiskais 

mērķis ir nodrošināt kvalitatīvus, ilgtspējīgus, videi draudzīgus un normatīvo aktu prasībām 

atbilstošus atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus. 

4. Atcelt Alūksnes novada pašvaldības domes 2019.gada 25.jūlija lēmumu Nr. 233 “Par 

Alūksnes novada pašvaldības kapitāla daļām sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “AP 

Kaudzītes””. 

 

Domes priekšsēdētājs                Dz.ADLERS 

 

 
 

 

  



 
 

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 29.decembrī             sēdes protokols Nr. 27, 8. p. 

 

LĒMUMS Nr.454 
 

Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 27.08.2020. noteikumos 

Nr. 2/2020 “Par medību tiesību nodošanas kārtību” 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu, 41. panta 

pirmās daļas 2. punktu,  

 

1. Izdarīt Alūksnes novada pašvaldības domes 2020. gada 27. augusta noteikumos 

Nr. 2/2020 “Par medību tiesību nodošanas kārtību” šādus grozījumus: 

 

1.1. izteikt norādi uz noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu šādā redakcijā:  

“Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72. pantu”; 

 

1.2. papildināt ar 1.1 punktu šādā redakcijā: 

“1.1 Noteikumi nav piemērojami attiecībā uz pašvaldības medību platībām Alūksnes pilsētā.”; 

 

1.3. aizstāt 4. punktā vārdus “pagasta pārvalde atbilstoši teritoriālajai piekritībai” ar vārdiem 

“Alūksnes novada pagastu apvienības pārvalde (turpmāk – pagastu apvienības pārvalde)”; 

 

1.4. aizstāt noteikumu tekstā vārdus “pagasta pārvalde”, “pagastu pārvaldes” un “attiecīgā 

pagasta pārvalde” (attiecīgajā locījumā) ar vārdiem “pagastu apvienības pārvalde” attiecīgajā 

locījumā; 

 

1.5. papildināt 8. punktu aiz vārdiem “publiski pieejamā vietā” ar vārdiem “klientu 

apkalpošanas centros pašvaldības pagastos un”; 

 

1.6. aizstāt 1. pielikuma 2.3. punktā vārdus “kalendāra gads” ar vārdiem “gads (medību 

sezona)”; 

 

1.7. izteikt 1. pielikuma 2.5. punkta pirmo teikumu šādā redakcijā: 

“Iznomātājs rēķinu sagatavo elektroniski un nosūta Nomniekam uz tā oficiālo elektronisko 

adresi.”; 

 

1.8. papildināt 1. pielikumu ar 4.5.1 punktu šādā redakcijā:  

“4.5.1 Iznomātājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no līguma, ja līgumu nav iespējams izpildīt 

tādēļ, ka līguma izpildes laikā Nomniekam ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas 

vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas ES vai Ziemeļatlantijas līguma 

organizācijas (NATO) dalībvalsts noteiktās sankcijas.”; 



 

1.9. izteikt 1. pielikuma 5.1. punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:  

“Iznomātājs saziņai ar Nomnieku izmanto tā oficiālo elektronisko adresi”; 

 

1.10. svītrot 3. pielikuma 13.8. punktā vārdu “trešā”. 

 

2. Lēmums stājas spēkā 2023. gada 1. janvārī. 

 

Domes priekšsēdētājs        Dz.ADLERS 

  



 
 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME 

Reģistrācijas numurs 90000018622 

Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV – 4301, tālruņi: 64381496, 29453047, e-pasts: dome@aluksne.lv, 
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Alūksnē 

2022. gada 29.decembrī             sēdes protokols Nr. 27, 9. p. 

 

LĒMUMS Nr.455 

 

Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2015. gada 29. janvāra noteikumos Nr.1/2015 

“Alūksnes novada pašvaldības Ceļu un ielu fonda pārvaldīšanas kārtība”  

 

Pamatojoties uz Pašvaldību likuma 10. panta pirmo daļu un 50. panta pirmo daļu, 

Alūksnes novada pašvaldības domes 2022. gada 27. oktobra lēmumu Nr.394 “Par Alūksnes 

novada pagastu teritoriālo vienību pārvaldi”, 

 

Izdarīt grozījumus Alūksnes novada pašvaldības domes 2015. gada 29. janvāra 

noteikumos Nr. 1/2015 “Alūksnes novada pašvaldības Ceļu un ielu fonda pārvaldīšanas 

kārtība”: 

1. Svītrot noteikumu tekstā vārdus “pagastu pārvaldēm”. 

2. Papildināt 5.  un 11. punktu pirms vārda “Grāmatvedība” ar vārdiem “Centrālās 

administrācijas”; 

3. Izteikt 7.1.2. punktu šādā redakcijā: 

“7.1.2. 52% no Ceļu un ielu fonda līdzekļiem iedala pagastu apvienības pārvaldei 

proporcionāli apvienības valdījumā esošo pagastu ceļu garumam, kas reizināts ar 

šādiem koeficientiem (k):”. 

4. Papildināt 12. punktu pirms vārda “Īpašumu” ar vārdiem “Centrālās 

administrācijas”; 

5. Lēmums stājās spēkā 2023. gada 1. janvārī. 

 

Domes priekšsēdētājs              Dz.ADLERS  

 

 

  



 
 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME 
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LĒMUMS Nr.456 

 

Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības Iepirkuma komisijas nolikumā 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, 61. panta 

trešo daļu, 

 

1. Izdarīt ar Alūksnes novada pašvaldības domes 2017. gada 28. jūnija lēmumu Nr. 204 

apstiprinātajā Alūksnes novada pašvaldības Iepirkuma komisijas nolikumā šādus 

grozījumus: 

1.1. izteikt norādi uz nolikuma apstiprināšanas tiesisko pamatojumu šādā redakcijā: 

“Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73. panta pirmās daļas 1. punktu”; 

1.2. izteikt 2.2. punktu šādā redakcijā:  

“2.2. Komisija veic Alūksnes novada pašvaldības Centrālās administrācijas pārziņā 

esošus iepirkumus un iepirkuma procedūras, turpmāk – iepirkums. Ar domes 

priekšsēdētāja rīkojumu atsevišķos gadījumos Komisijai var uzdot veikt iepirkumus 

citu pasūtītāju vajadzībām.”  

2. Lēmums stājas spēkā 2023. gada 1. janvārī. 

 

Domes priekšsēdētājs                 Dz.ADLERS 
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Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV – 4301, tālruņi: 64381496, 29453047, e-pasts: dome@aluksne.lv, 
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2022. gada 29.decembrī             sēdes protokols Nr. 27, 11. p. 

 

LĒMUMS Nr.457 

 

Par Alūksnes vidusskolas nolikuma apstiprināšanu 

 

Pamatojoties uz Pašvaldību likuma 10. panta pirmās daļas 8. punktu, Izglītības likuma 

22. panta pirmo un otro daļu, Vispārējās izglītības likuma 9.panta otro daļu, 

 

1. Apstiprināt Alūksnes vidusskolas nolikumu (pielikumā uz 6 lapām). 

 

2. Lēmums stājas spēkā 2023. gada 1. janvārī. 

 

Domes priekšsēdētājs        Dz.ADLERS 

  

https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/3012/457_Aluksnes_vidusskolas_nolikums.docx
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2022. gada 29.decembrī             sēdes protokols Nr. 27, 12. p. 

 

LĒMUMS Nr.458 

 

Par Alūksnes novada Kultūras centra darbības attīstības plāna 2023.-2027. gadam 

apstiprināšanu 

 

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

novada Kultūras centra nolikuma 9.1. punktu, 

 

Apstiprināt Alūksnes novada Kultūras centra darbības attīstības plānu 2023.-2027. gadam 

(pielikumā uz 39 lapām). 

 

Domes priekšsēdētājs        Dz.ADLERS 

  

https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/3012/458_ANKC_attistibas_plans%202023.-2027.docx
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LĒMUMS Nr.459 

 

Par Alūksnes novada bibliotēkas attīstības plāna 2023. – 2027. gadam apstiprināšanu 

 

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

novada attīstības programmu 2022. – 2027. gadam, kas apstiprināta ar Alūksnes novada 

pašvaldības domes 23.12.2021. lēmumu Nr. 367, un Alūksnes novada bibliotēkas nolikuma, 

kas apstiprināts ar Alūksnes novada pašvaldības domes 26.05.2022. lēmumu Nr. 148, 

50.1.punktu, 

 

Apstiprināt Alūksnes novada bibliotēkas attīstības plānu 2023. – 2027. gadam (pielikumā 

uz 37 lapām). 

 

Domes priekšsēdētājs                   Dz.ADLERS 

  

https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/3012/459_ANB_attistibas_plans.doc
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/3012/459_ANB_attistibas_plans.doc
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LĒMUMS Nr.460 

 

Par Alūksnes novada muzeja darbības un attīstības plāna 2023.-2027. gadam 

apstiprināšanu 

 

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

 

Apstiprināt Alūksnes novada muzeja darbības un attīstības plānu 2023.-2027.gadam 

(pielikumā uz 30 lapām). 

 

Domes priekšsēdētājs                   Dz.ADLERS 

 

 

 

 

  

https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/3012/460_ANM_attistibas_plans.docx
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LĒMUMS Nr.461 

 

Par atbalstāmajām jomām speciālistu piesaistei un nepieciešamajiem speciālistiem 

 

 Pamatojoties uz Alūksnes novada pašvaldības domes 2022. gada 28. jūlija saistošo 

noteikumu Nr. 17/2022 “Par pašvaldības stipendiju piešķiršanu speciālistu piesaistei Alūksnes 

novadā” 4. punktu, likuma “Par pašvaldībām” 12. pantu un 21. panta pirmās daļas ievaddaļu, 

ņemot vērā sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Alūksnes slimnīca” 09.12.2022. 

iesniegumu Nr. 1-6/233 “Par speciālistu piesaisti”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 

ar Nr. ANP/1-42/22/4506,  

 

1. Noteikt par atbalstāmajām jomām speciālistu piesaistei Alūksnes novadā 2023. gadā 

medicīnu, ar nepieciešamajiem speciālistiem: 

1.1.anesteziologs - reanimatologs  –  1 speciālists; 

1.2.internists/pulmonologs – 1 speciālists; 

1.3.radiologs – 1 speciālists; 

1.4.ķirurgs vai traumatologs –  1 speciālists. 

 

2. Atzīt par spēku zaudējušu Alūksnes novada pašvaldības domes 2022. gada 28. jūlija 

lēmumu Nr. 286 “Par atbalstāmajām jomām speciālistu piesaistei un nepieciešamajiem 

speciālistiem”. 

 

Domes priekšsēdētājs        Dz.ADLERS 

 

 

  



 
 

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 29.decembrī             sēdes protokols Nr. 27, 16. p. 

 

LĒMUMS Nr.462 

 

Par Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādes “Cālis” likvidāciju 

 

Lai izveidotu optimālu un kvalitatīvu izglītības iestāžu institucionālo tīklu Alūksnes 

novadā un nodrošinātu resursu racionālu un efektīvu izmantošanu, 

pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10. panta desmito daļu, 27. pantu, 

Izglītības likuma 23. panta otro daļu, Vispārējās izglītības likuma 7. panta otro daļu, likuma 

“Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 8. punktu, un ņemot vērā Sociālās, izglītības un 

kultūras komitejas 16.12.2022. lēmumu, protokols Nr. 15, 13.punkts, 

 

1. Likvidēt Alūksnes novada pašvaldības iestādi “Alūksnes pirmsskolas izglītības iestāde 

“Cālis”” (reģistrēta Izglītības iestāžu reģistrā ar Nr.4401903404).  

 

2. Šī lēmuma 1.punktā minēto likvidāciju pabeigt līdz 2023.gada 31.augustam. 

 

3.  Par lēmuma izpildi atbildīgu noteikt Alūksnes novada pašvaldības iestādi “Izglītības 

pārvalde”. 

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 

 

 

 

 
 

  



 
 

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 29.decembrī             sēdes protokols Nr. 27, 17. p. 

 

LĒMUMS Nr.463 

 

Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Malienas pirmsskolas izglītības iestādē 

“Mazputniņš” 

 

Ņemot vērā Maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodiku un izcenojumu 

apstiprināšanas kārtību, kas apstiprināta ar Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektora 

22.05.2017. rīkojumu Nr. ANP/1-6/17/167, 

pamatojoties uz Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 13. punktu, likuma “Par 

pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punkta g) apakšpunktu, Pievienotās vērtības nodokļa 

likuma 52. panta pirmās daļas 12. punktu, Ministru kabineta 2013. gada 3. janvāra noteikumu 

Nr. 17 “Pievienotās vērtības nodokļa likuma normu piemērošanas kārtība un atsevišķas 

prasības pievienotās vērtības nodokļa maksāšanai un administrēšanai” 30. punktu, 

 

1. Apstiprināt ēdināšanas pakalpojuma maksu Malienas pirmsskolas izglītības iestādē 

“Mazputniņš”: 

Nr.p.k. Ēdienreize Ēdināšanas pakalpojuma maksa PVN 

Pastāvīgā 

daļa (ēdiena 

sagatavošanas 

izmaksas) 

Mainīgā 

daļa 

(produktu 

izmaksas) 

Kopā 

1.1. izglītojamajiem vecumā no viena līdz diviem gadiem, tajā skaitā pa ēdienreizēm 

1.1.1. Brokastis 1,31 0,36 1,67 Nepiemēro 

1.1.2. Pusdienas 1,31 0,72 2.03 Nepiemēro 

1.1.3. Launags 1,31 0,33 1,64 Nepiemēro 

1.1.4. Vakariņas 1,31 0,34 1,65 Nepiemēro 

 Kopā 5,24 1,75 6,99  

1.2. izglītojamajiem vecumā no trīs līdz sešiem gadiem, tajā skaitā pa ēdienreizēm: 

1.2.1. Brokastis 1,31 0,51 1,82 Nepiemēro 

1.2.2. Pusdienas 1,31 1,01 2,32 Nepiemēro 

1.2.3. Launags 1,31 0,46 1,77 Nepiemēro 

1.2.4. Vakariņas 1,31 0,52 1,83 Nepiemēro 

 Kopā 5,24 2,50 7,74  

1.3. darbiniekiem, tajā skaitā pa ēdienreizēm: 

1.3.1. Pusdienas 1,31 1,03 2,34 Nepiemēro 

 Kopā  1,31 1,03 2,34  

 



2. Speciālās izglītības klašu (grupu) izglītojamo ēdināšanas pakalpojuma izmaksas sedz 

Alūksnes novada pašvaldība. 

3. Lēmuma 1.1. un 1.2. punktā noteiktajai ēdināšanas pakalpojuma maksai piemērojami 

Alūksnes novada pašvaldības domes saistošajos noteikumos par ēdināšanas pakalpojuma 

maksas atvieglojumiem Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēs noteiktie 

atvieglojumi. 

4. Ar šī lēmuma spēkā stāšanās dienu atzīt par spēku zaudējušu Alūksnes novada pašvaldības 

domes 18.06.2021. lēmumu Nr. 173 “Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Malienas 

pirmsskolas izglītības iestādē “Mazputniņš”” (sēdes protokols Nr. 10, 15. punkts). 

5. Lēmums stājās spēkā 2023. gada 1. janvārī. 

 

Domes priekšsēdētājs        Dz.ADLERS 

  



 
 

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 29.decembrī             sēdes protokols Nr. 27, 18. p. 

 

LĒMUMS Nr.464 

 

Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādē “Pienenīte” 

 

Ņemot vērā Maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodiku un izcenojumu 

apstiprināšanas kārtību, kas apstiprināta ar Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektora 

22.05.2017. rīkojumu Nr. ANP/1-6/17/167, 

pamatojoties Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 13. punktu, likuma “Par 

pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punkta g) apakšpunktu, Pievienotās vērtības nodokļa 

likuma 52. panta pirmās daļas 12. punktu, Ministru kabineta 2013. gada 3. janvāra noteikumu 

Nr. 17 “Pievienotās vērtības nodokļa likuma normu piemērošanas kārtība un atsevišķas 

prasības pievienotās vērtības nodokļa maksāšanai un administrēšanai” 30. punktu, 

 

1. Apstiprināt ēdināšanas pakalpojuma maksu Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādē 

“Pienenīte”: 

Nr.p.k. Ēdienreize Ēdināšanas pakalpojuma maksa PVN 

Pastāvīgā 

daļa (ēdiena 

sagatavošanas 

izmaksas) 

Mainīgā 

daļa 

(produktu 

izmaksas) 

Kopā 

1.1. izglītojamajiem vecumā no viena līdz diviem gadiem, tajā skaitā pa ēdienreizēm: 

1.1.1. Brokastis 0,53 0,45 0,98 Nepiemēro 

1.1.2. Pusdienas 0,53 0,86 1,39 Nepiemēro 

1.1.3. Launags 0,53 0,26 0,79 Nepiemēro 

 Kopā 1,59 1,57 3,16  

1.2. izglītojamajiem vecumā no trīs līdz sešiem gadiem, tajā skaitā pa ēdienreizēm: 

1.2.1. Brokastis 0,53 0,58 1,11 Nepiemēro 

1.2.2. Pusdienas 0,53 1,12 1,65 Nepiemēro 

1.2.3. Launags 0,53 0,40 0,93 Nepiemēro 

 Kopā 1,59 2,10 3,69  

1.3. darbiniekiem, tajā skaitā pa ēdienreizēm: 

1.3.1. Pusdienas 0,53 1,13 1,66 Nepiemēro 

 Kopā  0,53 1,13 1,66  

 

2. Lēmuma 1.1. un 1.2. punktā noteiktajai ēdināšanas pakalpojuma maksai piemērojami 

Alūksnes novada pašvaldības domes saistošajos noteikumos par ēdināšanas 



pakalpojuma maksas atvieglojumiem Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēs 

noteiktie atvieglojumi. 

3. Lēmums stājas spēkā 2023. gada 1. janvārī. 

4. Ar šī lēmuma spēkā stāšanās dienu atzīt par spēku zaudējušu Alūksnes novada 

pašvaldības domes 28.01.2021. lēmumu Nr. 20 “Par ēdināšanas pakalpojuma maksu 

Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādē “Pienenīte”” (sēdes protokols Nr. 1, 

21. punkts). 

 

Domes priekšsēdētājs        Dz.ADLERS 

  



 
 

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 29.decembrī             sēdes protokols Nr. 27, 19. p. 

 

LĒMUMS Nr.465 

 

Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Ziemeru pamatskolā 

 

Ņemot vērā Maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodiku un izcenojumu 

apstiprināšanas kārtību, kas apstiprināta ar Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektora 

22.05.2017. rīkojumu Nr. ANP/1-6/17/167, un veikto papildu aprēķinu, 

pamatojoties uz Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 13. punktu, likuma “Par 

pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punkta g) apakšpunktu, Pievienotās vērtības nodokļa 

likuma 52. panta pirmās daļas 12. punktu, Ministru kabineta 2013. gada 3. janvāra noteikumu 

Nr. 17 “Pievienotās vērtības nodokļa likuma normu piemērošanas kārtība un atsevišķas 

prasības pievienotās vērtības nodokļa maksāšanai un administrēšanai” 30. punktu, 

 

1. Apstiprināt ēdināšanas pakalpojuma maksu Ziemeru pamatskolā: 

Nr.p.k. Ēdienreize Ēdināšanas pakalpojuma maksa PVN 

Pastāvīgā 

daļa (ēdiena 

sagatavošanas 

izmaksas) 

Mainīgā 

daļa 

(produktu 

izmaksas) 

Kopā 

1.1. izglītojamajiem vecumā no viena līdz diviem gadiem, tajā skaitā pa ēdienreizēm: 

1.1.1. Brokastis 0,77 0,24 1,01 Nepiemēro 

1.1.2. Pusdienas 0,77 0,47 1,24 Nepiemēro 

1.1.3. Launags 0,77 0,24 1,01 Nepiemēro 

 Kopā 2,31 0,95 3,26  

1.2. izglītojamajiem vecumā no trīs līdz četriem gadiem, tajā skaitā pa ēdienreizēm: 

1.2.1. Brokastis 0,77 0,27 1,04 Nepiemēro 

1.2.2. Pusdienās 0,77 0,49 1,26 Nepiemēro 

1.2.3. Launags 0,77 0,26 1,03 Nepiemēro 

 Kopā 2,31 1,02 3,33  

1.3.izglītojamajiem vecumā no pieciem līdz sešiem gadiem, tajā skaitā pa ēdienreizēm: 

1.3.1. Brokastis 0,77 0,25 1,02 Nepiemēro 

1.3.2. Pusdienās 0,77 0,49 1,26 Nepiemēro 



1.3.3. Launags 0,77 0,26 1,03 Nepiemēro 

 Kopā 2,31 1,00 3,31  

1.4.Izglītojamajiem no 1.-4.klasei, tajā skaitā pa ēdienreizēm: 

1.4.1. Pusdienās 0,77 0,65 1,42 Nepiemēro 

 Kopā 0,77 0,65 1,42  

1.5. Izglītojamajiem no 5.-9.klasei, tajā skaitā pa ēdienreizēm:  

1.5.1. Pusdienās 0,77 0,87 1,64 Nepiemēro 

 Kopā 0,77 0,87 1,64  

1.6. Darbiniekiem, tajā skaitā pa ēdienreizēm: 

1.6.1. Pusdienās 0,77 0,87 1,64 Nepiemēro 

 Kopā 0,77 0,87 1,64  

2. Lēmuma 1.1., 1.2., 1.3., 1.4. un 1.5. punktā noteiktajai ēdināšanas pakalpojuma maksai 

piemērojami Alūksnes novada pašvaldības domes saistošajos noteikumos par ēdināšanas 

pakalpojuma maksas atvieglojumiem Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēs 

noteiktie atvieglojumi. 

3. Lēmums stājās spēkā 2023. gada 1. janvārī. 

4. Ar šī lēmuma spēkā stāšanās dienu atzīt par spēku zaudējušu Alūksnes novada pašvaldības 

domes 29.07.2021. lēmumu Nr. 204 “Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Ziemeru 

pamatskolā”. 

 

Domes priekšsēdētājs        Dz.ADLERS 

  



 
 

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 29.decembrī             sēdes protokols Nr. 27, 20. p. 

 

LĒMUMS Nr.466 

 

Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Malienas pamatskolā 

 

Ņemot vērā Maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodiku un izcenojumu 

apstiprināšanas kārtību, kas apstiprināta ar Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektora 

22.05.2017. rīkojumu Nr. ANP/1-6/17/167, un veikto papildu aprēķinu, 

pamatojoties uz Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 13. punktu, likuma “Par 

pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punkta g) apakšpunktu, Pievienotās vērtības nodokļa 

likuma 52. panta pirmās daļas 12. punktu, Ministru kabineta 2013. gada 3. janvāra noteikumu 

Nr. 17 “Pievienotās vērtības nodokļa likuma normu piemērošanas kārtība un atsevišķas 

prasības pievienotās vērtības nodokļa maksāšanai un administrēšanai” 30. punktu, 

 

1. Apstiprināt ēdināšanas pakalpojuma maksu Malienas pamatskolā: 

Nr.p.k. Ēdienreize Ēdināšanas pakalpojuma maksa PVN 

Pastāvīgā daļa 

(ēdiena 

sagatavošanas 

izmaksas) 

Mainīgā 

daļa 

(produktu 

izmaksas) 

Kopā 

1.1. Izglītojamajiem no 1.-4.klasei, tajā skaitā pa ēdienreizēm: 

 Pusdienas 1,23 0,77 2,00 Nepiemēro 

 Kopā 1,23 0,77 2,00  

1.2. Izglītojamajiem no 5.-9.klasei, tajā skaitā pa ēdienreizēm:  

 Pusdienas 1,23 0,88 2,11 Nepiemēro 

 Kopā 1,23 0,88 2,11  

1.3. Darbiniekiem, tajā skaitā pa ēdienreizēm: 

 Pusdienas 1,23 0,86 2,09 Nepiemēro 

 Kopā 1,23 0,86 2,09  

2. Lēmuma 1.1.- 1.2. punktā noteiktajai ēdināšanas pakalpojuma maksai piemērojami 

Alūksnes novada pašvaldības domes saistošajos noteikumos par ēdināšanas pakalpojuma 

maksas atvieglojumiem Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēs noteiktie 

atvieglojumi. 

3. Lēmums stājas spēkā 2023. gada 1. janvārī. 



4. Ar šī lēmuma spēkā stāšanās dienu atzīt par spēku zaudējušu Alūksnes novada pašvaldības 

domes 29.07.2021. lēmumu Nr. 202 “Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Malienas 

pamatskolā”. 

 

Domes priekšsēdētājs        Dz.ADLERS 

  



 
 

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 29.decembrī             sēdes protokols Nr. 27, 21. p. 

 

LĒMUMS Nr.467 

 

Par grozījumu Alūksnes novada pašvaldības domes 25.11.2021. lēmumā Nr. 343 “Par 

maksas noteikšanu Dienas aprūpes centra “Saules stars” sociālajam pakalpojumam” 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punkta g) 

apakšpunktu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 8. panta pirmo daļu, 

Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52. panta pirmās daļas 9. punktu, Ministru kabineta 

2003. gada 27. maija noteikumu Nr. 275 “Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 

pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojumu izmaksas tiek segtas no 

pašvaldības budžeta” 6. punktu, 

 

Ar 2023. gada 1. janvāri izdarīt grozījumu Alūksnes novada pašvaldības domes 25.11.2021. 

lēmumā Nr. 343 “Par maksas noteikšanu Dienas aprūpes centra “Saules stars” sociālajam 

pakalpojumam”,  izsakot lēmuma 1. punktu šādā redakcijā: 

 

“1. Noteikt maksu Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes sociālajam pakalpojumam Dienas 

aprūpes centrs “Saules stars”  (turpmāk – Pakalpojums) 13,44 euro dienā, jeb 1,68 euro stundā.” 

 

Domes priekšsēdētājs        Dz.ADLERS 

  



 
 

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 29.decembrī             sēdes protokols Nr. 27, 22. p. 

 

LĒMUMS Nr.468 

 

Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 2014. gada 25. septembra lēmumā 

Nr. 365 “Par Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolas sniegtajiem maksas 

pakalpojumiem” 

 

 Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punkta “g” 

apakšpunktu, Alūksnes novada pašvaldības domes 2011. gada 25. augusta saistošo noteikumu 

Nr.23/2011  “Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Alūksnes novada pašvaldības profesionālās 

ievirzes un interešu izglītības iestādēs” 3. punktu, Pievienotās vērtības nodokļa likuma 

52. panta pirmās daļas 12. punktu, Ministru kabineta 2013. gada 3. janvāra noteikumu Nr.17 

“Pievienotās vērtības nodokļa likuma normu piemērošanas kārtība un atsevišķas prasības 

pievienotās vērtības nodokļa maksāšanai un administrēšanai” 28.punktu, Alūksnes novada 

pašvaldības domes 2022. gada 24. novembra lēmuma Nr. 428 “Par Alūksnes pilsētas Bērnu un 

jaunatnes sporta skolas nosaukuma maiņu un grozījumiem iestādes nolikumā” 1. punktu, 

 

Izdarīt grozījumus Alūksnes novada pašvaldības domes 2014. gada 25. septembra 

lēmumā Nr. 365 “Par Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolas sniegtajiem maksas 

pakalpojumiem”: 
 

1. Aizstāt lēmuma un lēmuma pielikuma tekstā vārdus “Alūksnes pilsētas Bērnu un 

jaunatnes sporta skolas” ar vārdiem “Alūksnes Sporta skolas”. 
 

2. Lēmuma  pielikumu papildināt ar  1.2.7. punktu šādā redakcijā: 

Nr.p.k. Pakalpojums Vienība Cena bez PVN 

(EUR) 

PVN likme 

21% 

1.2.7. “Atlētika” mēnesī 7,00 nepiemēro 
 

3. Lēmums stājas spēkā  2023. gada 1. janvārī. 

 

Domes priekšsēdētājs       Dz.ADLERS 

  



 
 

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 29.decembrī             sēdes protokols Nr. 27, 23. p. 

 

LĒMUMS Nr.469 

 

Par nomas maksas noteikšanu Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestāžu telpām, 

kas nododamas ēdināšanas pakalpojuma sniedzējam 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punkta a) 

apakšpunktu un 27. punktu, Ministru kabineta 2018. gada 20. februāra noteikumu Nr. 97 

“Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” 6. punkta 6.5. apakšpunktu, 12., 

83. punktu un trešo nodaļu, 

 

Iznomāt ēdināšanas pakalpojuma sniegšanai Alūksnes novada pašvaldības izglītības 

iestāžu telpas un apstiprināt nomas maksu saskaņā ar 1.pielikumu. 

 

Pielikumā:  

1. Nomas maksa Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestāžu telpām, kas nododamas 

ēdināšanas pakalpojuma sniedzējam uz 1 lapas. 

2. Ēdināšanas pakalpojuma sniedzējam nododamo telpu plāns: 

2.1. Strautiņos, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā uz 1 lapas; 

2.2. “Liepnas pamatskola”, Liepnā, Liepnas pagastā, Alūksnes novadā uz 2 lapām; 

2.3. “Pamatskola”, Māriņkalnā, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā uz 1 lapas; 

2.4. Lielā Ezera ielā 26, Alūksnē, Alūksnes novadā uz 1 lapas; 

2.5. Kanaviņu ielā 14, Alūksnē, Alūksnes novadā uz 1 lapas; 

2.6. Glika ielā 10, Alūksnē, Alūksnes novadā uz 1 lapas; 

2.7. “Mazputniņš”, Brencos, Malienas pagastā, Alūksnes novadā uz 1 lapas; 

2.8. “Saulīte”, Alsviķos, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā uz 1 lapas; 

2.9. “Pūcītes”, Kolberģī, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā uz 1 lapas; 

2.10. Raiņa bulvārī 5, Alūksnē, Alūksnes novadā uz 1 lapas; 

2.11. Helēnas ielā 32, Alūksnē, Alūksnes novadā uz 2 lapām. 

 

Domes priekšsēdētājs              Dz.ADLERS 

  

https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/3012/469_Nomas_maksa_izglitibas_iestazu_telpam.docx
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/3012/469_Nomas_maksa_izglitibas_iestazu_telpam.docx
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/3012/469_2-1-pielikums.pdf
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/3012/469_2-2-pielikums.pdf
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/3012/469_2-3-pielikums.pdf
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/3012/469_2-4-pielikums.pdf
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/3012/469_2-5-pielikums.pdf
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/3012/469_2-6-pielikums.pdf
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/3012/469_2-7-pielikums.pdf
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/3012/469_2-8-pielikums.pdf
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/3012/469_2-9-pielikums.pdf
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/3012/469_2-10-pielikums.pdf
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/3012/469_2-11-pielikums.pdf


 
 

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 29.decembrī             sēdes protokols Nr. 27, 24. p. 

 

LĒMUMS Nr.470 

 

Par īslaicīgās telpu nomas maksas apstiprināšanu Jaunalūksnes pagastā 

 

Ņemot vērā Alūksnes novada pašvaldības domes 22.11.2018. noteikumu Nr.6/2018 

“Kārtība, kādā tiek organizēts pašvaldības nekustamo īpašumu iznomāšanas vai atsavināšanas 

process” 23. punktu, Maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodiku un izcenojumu 

apstiprināšanas kārtību, kas apstiprināta ar Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektora 

22.05.2017. rīkojumu Nr. ANP/1-6/17/167, 

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punkta “b” 

apakšpunktu, Pievienotās vērtības nodokļa likuma 5. panta pirmās daļas 2. punktu un VAS 

“Latvijas Pasts” 28.11.2022. iesniegumu Nr. 04.1.2-2/329 “Par vietas nodrošināšanu 

Jaunalūksnes PPSV vajadzībām “Dālderi”, Kolberģis, Jaunalūksnes pagasts, Alūksnes 

novads”, 

 

1. Apstiprināt maksu par īslaicīgu telpu nomu Alūksnes novada pašvaldības nekustamajā 

īpašumā “Dālderi”, Kolberģī, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā 0,70 euro stundā. 

PVN likme tiek piemērota normatīvajos aktos noteiktajā apmērā. 

2. Lēmuma izpildi nodrošina Alūksnes novada pagastu apvienības pārvalde. 

3. Lēmums stājas spēkā 2023. gada 2. janvārī. 

 

Domes priekšsēdētājs        Dz.ADLERS 

 

 

 

  



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 29.decembrī             sēdes protokols Nr. 27, 25. p. 

 

LĒMUMS Nr.471 

 

Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 27.10.2022. lēmumā Nr. 405 “Par 

amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada pagastu teritoriālo vienību pārvaldei” 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 13. punktu, Darba 

likuma pārejas noteikumu 26. punktu, Ministru kabineta 2015. gada 24. novembra noteikumu 

Nr.656 “Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros un 

minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu” 2. punktu, ar grozījumiem kas stāsies spēkā ar 

2023. gada 1. janvāri, Alūksnes novada pašvaldības domes 26.05.2022. noteikumu Nr. 2/2022 

“Par atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā” 6.10. un 6.11. punktu, 

 

Ar 2023.gada 1.janvāri izdarīt grozījumus Alūksnes novada pašvaldības domes 

27.10.2022. lēmumā Nr. 405 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada pagastu 

teritoriālo vienību pārvaldei”:  

1. Lēmuma nosaukumā, tekstā un pielikumā iestādes nosaukumu “Alūksnes novada 

pagastu teritoriālo vienību pārvalde” aizstāt ar iestādes nosaukumu “Alūksnes 

novada pagastu apvienības pārvalde” attiecīgajā locījumā; 

2. 15.pozīcijas amata vienībai – ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis, 

amatalgas likmi “[..]” aizstāt ar amatalgas likmi “[..]”, mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt 

ar mēnešalgas likmi “[..]”; 

3. 19.pozīcijas amata vienībai – kurinātājs, amatalgas likmi “[..]” aizstāt ar amatalgas 

likmi “[..]”, mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar mēnešalgas likmi “[..]”; 

4. 20.pozīcijas amata vienībai – kurinātājs, amatalgas likmi un mēnešalgas likmi “[..]” 

aizstāt ar amatalgas un mēnešalgas likmi “[..]”; 

5. 21.pozīcijas amata vienībai – kurinātājs, amatalgas likmi “[..]” aizstāt ar amatalgas 

likmi “[..]”, mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar mēnešalgas likmi “[..]”; 

6. 22.pozīcijas amata vienībai – apkopējs, amatalgas likmi “[..]” aizstāt ar amatalgas 

likmi “[..]”, mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar mēnešalgas likmi “[..]”; 

7. 23.pozīcijas amata vienībai – apkopējs – sētnieks, amatalgas likmi un mēnešalgas 

likmi “[..]” aizstāt ar amatalgas un mēnešalgas likmi “[..]”; 

8. 24.pozīcijas amata vienībai – apkopējs, amatalgas likmi un mēnešalgas likmi “[..]” 

aizstāt ar amatalgas un mēnešalgas likmi “[..]”; 

9. 25.pozīcijas amata vienībai – tehniskais darbinieks, amatalgas likmi un mēnešalgas 

likmi “[..]” aizstāt ar amatalgas un mēnešalgas likmi “[..]”, 

10. 26.pozīcijas amata vienībai – palīgstrādnieks, amatalgas likmi “[..]” aizstāt ar 

amatalgas likmi “[..]”, mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar mēnešalgas likmi “[..]”; 



11. 27., 28., 30. pozīcijas amata vienībai – palīgstrādnieks, amatalgas likmi un 

mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar amatalgas un mēnešalgas likmi “[..]”; 

12. 29. pozīcijas amata vienībai – palīgstrādnieks, amatalgas likmi “[..]” aizstāt ar 

amatalgas likmi “[..]”, mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar mēnešalgas likmi “[..]”; 

13. 32.pozīcijas amata vienībai – traktora vadītājs, amatalgas likmi “[..]” aizstāt ar 

amatalgas likmi “[..]”, mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar mēnešalgas likmi “[..]”; 

14. 35.pozīcijas amata vienībai – ugunsdzēsēju automašīnas vadītājs, amatalgas likmi 

“[..]” aizstāt ar amatalgas likmi “[..]”, mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar mēnešalgas 

likmi “[..]”. 

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 

  



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 29.decembrī             sēdes protokols Nr. 27, 26. p. 

 

LĒMUMS Nr.472 

 

Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 30.05.2022. lēmumā Nr. 202 “Par 

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

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 13. punktu, Darba 

likuma pārejas noteikumu 26. punktu, Ministru kabineta 2015. gada 24. novembra noteikumu 

Nr.656 “Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros un 

minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu” 2. punktu, ar grozījumiem kas stāsies spēkā ar 

2023. gada 1. janvāri, Alūksnes novada pašvaldības domes 26.05.2022. noteikumu Nr. 2/2022 

“Par atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā” 6.10. un 6.11. punktu, 

Ar 2023. gada 1. janvāri izdarīt grozījumus Alūksnes novada pašvaldības domes 

30.05.2022. lēmumā Nr. 202 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldības 

aģentūrai “SPODRA””: 

1. 12.pozīcijas amata vienībai – palīgstrādnieks, amatalgas likmi un mēnešalgas likmi 

“[..]” aizstāt ar amatalgas likmi un mēnešalgas likmi “[..]”; 

2. 13.pozīcijas amata vienībai – sētnieks, amatalgas likmi “[..]” aizstāt ar amatalgas likmi 

“[..]”, mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar mēnešalgas likmi “[..]”; 

3. 14.pozīcijas amata vienībai – sētnieks, amatalgas likmi “[..]” aizstāt ar amatalgas likmi 

“[..]”, mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar mēnešalgas likmi “[..]”; 

4. 15.pozīcijas amata vienībai – sētnieks, amatalgas likmi “[..]” aizstāt ar amatalgas likmi 

“[..]”, mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar mēnešalgas likmi “[..]”; 

5. 16.pozīcijas amata vienībai – apkopējs, amatalgas likmi “[..]” aizstāt ar amatalgas likmi 

“[..]”, mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar mēnešalgas likmi “[..]”; 

6. 17.pozīcijas amata vienībai – ēkas dežurants, amatalgas likmi un mēnešalgas likmi “[..]” 

aizstāt ar amatalgas likmi un mēnešalgas likmi “[..]”; 

7. 18.pozīcijas amata vienībai – uzkopšanas darbu meistars, amatalgas likmi “[..]” aizstāt 

ar amatalgas likmi “[..]”, mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar mēnešalgas likmi “[..]”; 

8. 19.pozīcijas amata vienībai – sezonas strādnieks, amatalgas likmi un mēnešalgas likmi 

“[..]” aizstāt ar amatalgas likmi un mēnešalgas likmi “[..]”; 

9. 20.pozīcijas amata vienībai – apkopējs, amatalgas likmi “[..]” aizstāt ar amatalgas likmi 

“[..]”, mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar mēnešalgas likmi “[..]”; 

10. 21.pozīcijas amata vienībai – sezonas strādnieks, amatalgas likmi “[..]” aizstāt ar 

amatalgas likmi “[..]”, mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar mēnešalgas likmi “[..]”; 

11. 22.pozīcijas amata vienībai – uzkopšanas darbu meistars, amatalgas likmi un 

mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar amatalgas likmi un mēnešalgas likmi “[..]”; 



12. 23.pozīcijas amata vienībai sētnieks, amatalgas likmi un mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt 

ar amatalgas likmi un mēnešalgas likmi “[..]”; 

13. 27.pozīcijas amata vienībai – uzkopšanas darbu meistars, amatalgas likmi un 

mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar amatalgas likmi un mēnešalgas likmi “[..]”. 

 

Domes priekšsēdētājs        Dz.ADLERS 

  



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 29.decembrī             sēdes protokols Nr. 27, 27. p. 

 

LĒMUMS Nr.473 

 

Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 30.05.2022. lēmumā Nr. 204 “Par 

amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada bibliotēkai” 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 13. punktu, Darba 

likuma pārejas noteikumu 26. punktu, Ministru kabineta 2015. gada 24. novembra noteikumu 

Nr.656 “Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros un 

minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu” 2. punktu, ar grozījumiem kas stāsies spēkā ar 

2023. gada 1. janvāri, Alūksnes novada pašvaldības domes 26.05.2022. noteikumu Nr. 2/2022 

“Par atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā” 6.10. un 6.11. punktu, 

 

Ar 2023. gada 1. janvāri izdarīt grozījumus Alūksnes novada pašvaldības domes 

30.05.2022. lēmumā Nr. 204 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada bibliotēkai”: 

1. 10. pozīcijas amata vienībai – apkopējs, amatalgas likmi “[..]” aizstāt ar amatalgas likmi 

“[..]”, mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar mēnešalgas likmi “[..]”; 

2. 11. pozīcijas amata vienībai – saimniecības pārzinis, amatalgas likmi “[..]” aizstāt ar 

amatalgas likmi “[..]”, mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar mēnešalgas likmi “[..]”. 

 

Domes priekšsēdētājs        Dz.ADLERS 

  



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 29.decembrī             sēdes protokols Nr. 27, 28. p. 

 

LĒMUMS Nr.474 

 

Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 30.05.2022. lēmumā Nr. 205 “Par 

amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada muzejam” 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 13. punktu, Darba 

likuma pārejas noteikumu 26. punktu, Ministru kabineta 2015. gada 24. novembra noteikumu 

Nr.656 “Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros un 

minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu” 2. punktu, ar grozījumiem kas stāsies spēkā ar 

2023. gada 1. janvāri, Alūksnes novada pašvaldības domes 26.05.2022. noteikumu Nr. 2/2022 

“Par atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā” 6.10. un 6.11. punktu, 

 

Ar 2023. gada 1. janvāri izdarīt grozījumus Alūksnes novada pašvaldības domes 

30.05.2022. lēmumā Nr. 205 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada muzejam”: 

1. 10.pozīcijas amata vienībai – ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis, amatalgas 

un mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar amatalgas un mēnešalgas likmi “[..]”; 

2. 11.pozīcijas amata vienībai – apkopējs, amatalgas un mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar 

amatalgas un mēnešalgas likmi “[..]”. 

 

Domes priekšsēdētājs        Dz.ADLERS 



Lēmuma pielikums 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 29.decembrī             sēdes protokols Nr. 27, 29. p. 

 

LĒMUMS Nr.475 

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

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 13. punktu, Darba 

likuma pārejas noteikumu 26. punktu, Ministru kabineta 2015. gada 24. novembra noteikumu 

Nr.656 “Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros un 

minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu” 2. punktu, ar grozījumiem kas stāsies spēkā ar 

2023. gada 1. janvāri, Alūksnes novada pašvaldības domes 26.05.2022. noteikumu Nr. 2/2022 

“Par atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā” 6.10. un 6.11. punktu, 

 

1. Apstiprināt Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādes “Pienenīte” amata vietas un 

atlīdzību no 2023. gada 1. janvāra, saskaņā ar pielikumu. 

2. Ar 2023. gada 1. janvāri atzīt par spēku zaudējušu Alūksnes novada pašvaldības domes 

30.05.2022. lēmumu Nr.207 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes pirmsskolas 

izglītības iestādei “Pienenīte””. 

 

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

1 lapas. 

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 

  

https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/3012/475_pienenite.pdf
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/3012/475_pienenite.pdf


Lēmuma pielikums 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 29.decembrī             sēdes protokols Nr. 27, 30. p. 

 

LĒMUMS Nr.476 

 

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

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 13. punktu, Darba 

likuma pārejas noteikumu 26. punktu, Ministru kabineta 2015. gada 24. novembra noteikumu 

Nr.656 “Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros un 

minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu” 2. punktu, ar grozījumiem kas stāsies spēkā ar 

2023. gada 1. janvāri, Alūksnes novada pašvaldības domes 26.05.2022. noteikumu Nr. 2/2022 

“Par atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā” 6.10. un 6.11. punktu, 

 

1. Apstiprināt Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” amata vietas un 

atlīdzību no 2023. gada 1. janvāra, saskaņā ar pielikumu. 

2. Ar 2023. gada 1. janvāri atzīt par spēku zaudējušu Alūksnes novada pašvaldības domes 

30.05.2022. lēmumu Nr. 208 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes pirmsskolas 

izglītības iestādei “Sprīdītis””. 

 

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

1 lapas. 

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 

 

  

https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/3012/476_spriditis.pdf
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/3012/476_spriditis.pdf


Lēmuma pielikums 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 29.decembrī             sēdes protokols Nr. 27, 31. p. 

 

LĒMUMS Nr.477 

 

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

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 13. punktu, Darba 

likuma pārejas noteikumu 26. punktu, Ministru kabineta 2015. gada 24. novembra noteikumu 

Nr.656 “Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros un 

minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu” 2. punktu, ar grozījumiem kas stāsies spēkā ar 

2023. gada 1. janvāri, Alūksnes novada pašvaldības domes 26.05.2022. noteikumu Nr. 2/2022 

“Par atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā” 6.10. un 6.11. punktu, 

 

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

no 2023.gada 1.janvāra, saskaņā ar pielikumu. 

2. Ar 2023.gada 1.janvāri atzīt par spēku zaudējušu Alūksnes novada pašvaldības domes 

30.05.2022. lēmumu Nr.209 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes pirmsskolas 

izglītības iestādei “Cālis””. 

 

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

1 lapas. 

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 

  

https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/3012/477_Calis.pdf
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/3012/477_Calis.pdf


Lēmuma pielikums 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 29.decembrī             sēdes protokols Nr. 27, 32. p. 

 

LĒMUMS Nr.478 

 

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

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 13. punktu, Darba 

likuma pārejas noteikumu 26. punktu, Ministru kabineta 2015. gada 24. novembra noteikumu 

Nr.656 “Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros un 

minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu” 2. punktu, ar grozījumiem kas stāsies spēkā ar 

2023. gada 1. janvāri, Alūksnes novada pašvaldības domes 26.05.2022. noteikumu Nr. 2/2022 

“Par atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā” 6.10. un 6.11. punktu, 

 

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

no 2023.gada 1.janvāra, saskaņā ar pielikumu. 

2. Ar 2023.gada 1.janvāri atzīt par spēku zaudējušu Alūksnes novada pašvaldības domes 

30.05.2022. lēmumu Nr.210 “Par amata vietām un atlīdzību Alsviķu pirmsskolas 

izglītības iestādei “Saulīte””. 

 

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

1 lapas. 

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 

  

https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/3012/478_Saulite.pdf
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/3012/478_Saulite.pdf


Lēmuma pielikums 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 29.decembrī             sēdes protokols Nr. 27, 33. p. 

 

LĒMUMS Nr.479 

 

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

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 13. punktu, Darba 

likuma pārejas noteikumu 26. punktu, Ministru kabineta 2015. gada 24. novembra noteikumu 

Nr.656 “Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros un 

minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu” 2. punktu, ar grozījumiem kas stāsies spēkā ar 

2023. gada 1. janvāri, Alūksnes novada pašvaldības domes 26.05.2022. noteikumu Nr. 2/2022 

“Par atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā” 6.10. un 6.11. punktu, 

 

1. Apstiprināt Jaunalūksnes pirmsskolas izglītības iestādes “Pūcīte” amata vietas un 

atlīdzību no 2023. gada 1. janvāra, saskaņā ar pielikumu. 

2. Ar 2023. gada 1. janvāri atzīt par spēku zaudējušu Alūksnes novada pašvaldības domes 

30.05.2022. lēmumu Nr. 211 “Par amata vietām un atlīdzību Jaunalūksnes pirmsskolas 

izglītības iestādei “Pūcīte””. 

 

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

1 lapas. 

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 

  

https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/3012/479_Pucite.pdf
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/3012/479_Pucite.pdf


Lēmuma pielikums 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 29.decembrī             sēdes protokols Nr. 27, 34. p. 

 

LĒMUMS Nr.480 

 

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

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 13. punktu, Darba 

likuma pārejas noteikumu 26. punktu, Ministru kabineta 2015. gada 24. novembra noteikumu 

Nr.656 “Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros un 

minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu” 2. punktu, ar grozījumiem kas stāsies spēkā ar 

2023. gada 1. janvāri, Alūksnes novada pašvaldības domes 26.05.2022. noteikumu Nr. 2/2022 

“Par atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā” 6.10. un 6.11. punktu, 

 

1. Apstiprināt Malienas pirmsskolas izglītības iestādes “Mazputniņš” amata vietas un 

atlīdzību no 2023.gada 1.janvāra, saskaņā ar pielikumu. 

2. Ar 2023.gada 1.janvāri atzīt par spēku zaudējušu Alūksnes novada pašvaldības domes 

30.05.2022. lēmumu Nr.212 “Par amata vietām un atlīdzību Malienas pirmsskolas 

izglītības iestādei “Mazputniņš””. 

 

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

1 lapas. 

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 

  

https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/3012/480_mazputnins.pdf
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/3012/480_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 29.decembrī             sēdes protokols Nr. 27, 35. p. 

 

LĒMUMS Nr.481 

 

Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 30.05.2022. lēmumā Nr. 213 “Par 

amata vietām un atlīdzību Alūksnes pilsētas sākumskolai” 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 13. punktu, Darba 

likuma pārejas noteikumu 26. punktu, Ministru kabineta 2015. gada 24. novembra noteikumu 

Nr.656 “Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros un 

minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu” 2. punktu, ar grozījumiem kas stāsies spēkā ar 

2023. gada 1. janvāri, Alūksnes novada pašvaldības domes 26.05.2022. noteikumu Nr. 2/2022 

“Par atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā” 6.10. un 6.11. punktu, 

 

Ar 2023.gada 1.janvāri izdarīt grozījumus Alūksnes novada pašvaldības domes 

30.05.2022. lēmumā Nr. 213 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes pilsētas sākumskolai”: 

1. 4.pozīcijas amata vienībai – datorsistēmu tehniķis, amatalgas likmi “[..]” aizstāt ar 

amatalgas likmi “[..]”, mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar mēnešalgas likmi “[..]”; 

2. 5.pozīcijas amata vienībai – apkopējs, amatalgas likmi “[..]” aizstāt ar amatalgas 

likmi “[..]”, mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar mēnešalgas likmi  “[..]”; 

3. 6.pozīcijas amata vienībai – ēkas dežurants, amatalgas un mēnešalgas likmi “[..]” 

aizstāt amatalgas un mēnešalgas likmi “[..]”. 

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 

  



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 29.decembrī             sēdes protokols Nr. 27, 36. p. 

 

LĒMUMS Nr.482 

 

Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 30.05.2022. lēmumā Nr.214 “Par 

amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada vidusskolai” 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 13. punktu, Darba 

likuma pārejas noteikumu 26. punktu, Ministru kabineta 2015. gada 24. novembra noteikumu 

Nr.656 “Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros un 

minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu” 2. punktu, ar grozījumiem kas stāsies spēkā ar 

2023. gada 1. janvāri, Alūksnes novada pašvaldības domes 26.05.2022. noteikumu Nr. 2/2022 

“Par atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā” 6.10. un 6.11. punktu, 

 

Ar 2023. gada 1. janvāri izdarīt grozījumus Alūksnes novada pašvaldības domes 

30.05.2022. lēmumā Nr.214 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada vidusskolā”:  

1. 3. pozīcijas amata vienībai – apkopējs, amatalgas likmi “[..]” aizstāt ar amatalgas likmi 

“[..]” , mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar mēnešalgas likmi “[..]”; 

2. 5. pozīcijas amata vienībai – dārznieks sētnieks, amatalgas un mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt 

ar amatalgas un mēnešalgas likmi “[..]”; 

3. 7.pozīcijas  amata vienībai – ēkas dežurants, amatalgas un mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar 

amatalgas un mēnešalgas likmi “[..]”; 

4. 9.pozīcijas amata vienībai – laborants (ķīmija), amatalgas likmi “[..]” aizstāt ar amatalgas 

likmi “[..]”, mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar mēnešalgas likmi “[..]”; 

5. 10. pozīcijas amata vienībai – laborants (fizika), amatalgas likmi “[..]” aizstāt ar amatalgas 

likmi “[..]”, mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar mēnešalgas likmi “[..]”; 

6.  11. pozīcijas amata vienībai – kurinātājs (sezonas), amatalgas un mēnešalgas likmi “[..]” 

aizstāt ar amatalgas un mēnešalgas likmi “[..]”. 

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 

  



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 29.decembrī             sēdes protokols Nr. 27, 37. p. 

 

LĒMUMS Nr.483 

 

Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 30.05.2022. lēmumā Nr. 215 “Par 

amata vietām un atlīdzību Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijai” 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 13. punktu, Darba 

likuma pārejas noteikumu 26. punktu, Ministru kabineta 2015. gada 24. novembra noteikumu 

Nr.656 “Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros un 

minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu” 2. punktu, ar grozījumiem kas stāsies spēkā ar 

2023. gada 1. janvāri, Alūksnes novada pašvaldības domes 26.05.2022. noteikumu Nr. 2/2022 

“Par atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā” 6.10. un 6.11. punktu, 

 

Ar 2023.gada 1.janvāri izdarīt grozījumus Alūksnes novada pašvaldības domes 

30.05.2022. lēmumā Nr. 215 “Par amata vietām un atlīdzību Ernsta Glika Alūksnes Valsts 

ģimnāzijai”:  

1. Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija: 

1.1. 5.pozīcijas amata vienībai - dežurants, amatalgas un mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar 

amatalgas un mēnešalgas likmi “[..]”; 

1.2. 6.pozīcijas amata vienībai - strādnieks, amatalgas un mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar 

amatalgas un mēnešalgas likmi “[..]”; 

1.3. 7.pozīcijas amata vienībai - laborants (fizika, ķīmija un bioloģija, un dizains, un 

tehnoloģijas), amatalgas likmi “[..]” aizstāt ar amatalgas likmi “[..]”, mēnešalgas likmi 

“[..]” aizstāt ar mēnešalgas likmi “[..]”; 

1.4. 9.pozīcijas amata vienībai - apkopējs, amatalgas likmi “[..]” aizstāt ar amatalgas likmi 

“[..]”, mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar mēnešalgas likmi “[..]”; 

1.5. 10.pozīcijas amata vienībai - palīgstrādnieks, amatalgas un mēnešalgas likmi “[..]” 

aizstāt ar amatalgas un mēnešalgas likmi “[..]”. 

2. Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas internāts: 

2.1. 12.pozīcijas amata vienībai - internāta dežurants (summētais darba laiks), amatalgas 

likmi “[..]” aizstāt ar amatalgas likmi “[..]”, mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar 

mēnešalgas likmi “[..]”; 

2.2. 13.pozīcijas amata vienībai - nakts dežurants (summētais darba laiks), amatalgas likmi 

“[..]” aizstāt ar amatalgas likmi “[..]”, mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar mēnešalgas 

likmi “[..]”; 

2.3. 14.pozīcijas amata vienībai - dežurants, amatalgas likmi “[..]” aizstāt ar amatalgas likmi 

“[..]”, mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar mēnešalgas likmi “[..]”. 



3. Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas sporta zāle: 

3.1. 16.pozīcijas amata vienībai - apkopējs (summētais darba laiks), amatalgas likmi “[..]” 

aizstāt ar amatalgas likmi “[..]”, mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar mēnešalgas likmi 

“[..]”. 

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 

  



Lēmuma pielikums 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 29.decembrī             sēdes protokols Nr. 27, 38. p. 

 

LĒMUMS Nr.484 

 

Par amata vietām un atlīdzību Strautiņu pamatskolā 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 13. punktu, Darba 

likuma pārejas noteikumu 26. punktu, Ministru kabineta 2015. gada 24. novembra noteikumu 

Nr.656 “Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros un 

minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu” 2. punktu, ar grozījumiem kas stāsies spēkā ar 

2023. gada 1. janvāri, Alūksnes novada pašvaldības domes 26.05.2022. noteikumu Nr. 2/2022 

“Par atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā” 6.10. un 6.11. punktu, 

 

1. Apstiprināt Strautiņu pamatskolas amata vietas un atlīdzību no 2023. gada 1. janvāra, 

saskaņā ar pielikumu. 

2. Ar 2023.gada 1.janvāri atzīt par spēku zaudējušu Alūksnes novada pašvaldības domes 

30.05.2022. lēmumu Nr.216 “Par amata vietām un atlīdzību Strautiņu pamatskolai”. 

 

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

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 

  

https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/3012/484_Strautinu_pamatskola.pdf


Lēmuma pielikums 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 29.decembrī             sēdes protokols Nr. 27, 39. p. 

 

LĒMUMS Nr.485 

 

Par amata vietām un atlīdzību Bejas pamatskolā 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 13. punktu, Darba 

likuma pārejas noteikumu 26. punktu, Ministru kabineta 2015. gada 24. novembra noteikumu 

Nr.656 “Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros un 

minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu” 2. punktu, ar grozījumiem kas stāsies spēkā ar 

2023. gada 1. janvāri, Alūksnes novada pašvaldības domes 26.05.2022. noteikumu Nr. 2/2022 

“Par atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā” 6.10. un 6.11. punktu, 

 

1. Apstiprināt Bejas pamatskolas amata vietas un atlīdzību no 2023. gada 1. janvāra, 

saskaņā ar pielikumu. 

2. Ar 2023. gada 1. janvāri atzīt par spēku zaudējušu Alūksnes novada pašvaldības 

domes 30.05.2022. lēmumu Nr. 217 “Par amata vietām un atlīdzību Bejas 

pamatskolai”. 

 

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

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 

 

  

https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/3012/485_Bejas_pamatskola.pdf


Lēmuma pielikums 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 29.decembrī             sēdes protokols Nr. 27, 40. p. 

 

LĒMUMS Nr.486 

 

Par amata vietām un atlīdzību Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskolā 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 13. punktu, Darba 

likuma pārejas noteikumu 26. punktu, Ministru kabineta 2015. gada 24. novembra noteikumu 

Nr.656 “Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros un 

minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu” 2. punktu, ar grozījumiem kas stāsies spēkā ar 

2023. gada 1. janvāri, Alūksnes novada pašvaldības domes 26.05.2022. noteikumu Nr. 2/2022 

“Par atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā” 6.10. un 6.11. punktu, 

 

1. Apstiprināt Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskolas amata vietas un atlīdzību no 

2023.gada 1.janvāra, saskaņā ar pielikumu. 

2. Ar 2023.gada 1.janvāri atzīt par spēku zaudējušu Alūksnes novada pašvaldības 

domes 30.05.2022. lēmumu Nr.218 “Par amata vietām un atlīdzību Jaunannas 

Mūzikas un mākslas pamatskolai”. 

 

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

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 

  

https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/3012/486_Jaunanna.pdf


Lēmuma pielikums 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 29.decembrī             sēdes protokols Nr. 27, 41. p. 

 

LĒMUMS Nr.487 

 

Par amata vietām un atlīdzību Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskolai 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 13. punktu, Darba 

likuma pārejas noteikumu 26. punktu, Ministru kabineta 2015. gada 24. novembra noteikumu 

Nr.656 “Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros un 

minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu” 2. punktu, ar grozījumiem kas stāsies spēkā ar 

2023. gada 1. janvāri, Alūksnes novada pašvaldības domes 26.05.2022. noteikumu Nr. 2/2022 

“Par atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā” 6.10. un 6.11. punktu, 

 

1. Apstiprināt Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskolas amata vietas un atlīdzību no 

2023.gada 1.janvāra, saskaņā ar pielikumu. 

2. Ar 2023.gada 1.janvāri atzīt par spēku zaudējušu Alūksnes novada pašvaldības 

domes 30.05.2022. lēmumu Nr.219 “Par amata vietām un atlīdzību Alekseja Grāvīša 

Liepnas pamatskolai”. 

 

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

 

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 

  

https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/3012/487_Liepna.pdf


Lēmuma pielikums 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 29.decembrī             sēdes protokols Nr. 27, 42. p. 

 

LĒMUMS Nr.488 

 

Par amata vietām un atlīdzību Malienas pamatskolā 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 13. punktu, Darba 

likuma pārejas noteikumu 26. punktu, Ministru kabineta 2015. gada 24. novembra noteikumu 

Nr.656 “Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros un 

minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu” 2. punktu, ar grozījumiem kas stāsies spēkā ar 

2023. gada 1. janvāri, Alūksnes novada pašvaldības domes 26.05.2022. noteikumu Nr. 2/2022 

“Par atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā” 6.10. un 6.11. punktu, 

 

1. Apstiprināt Malienas pamatskolas amata vietas un atlīdzību no 2023.gada 1.janvāra, 

saskaņā ar pielikumu. 

2. Ar 2023.gada 1.janvāri atzīt par spēku zaudējušu Alūksnes novada pašvaldības 

domes 30.05.2022. lēmumu Nr.220 “Par amata vietām un atlīdzību Malienas 

pamatskolai”. 

 

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

 

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 

  

https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/3012/488_Malienas_pamatskola.pdf


Lēmuma pielikums 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 29.decembrī             sēdes protokols Nr. 27, 43. p. 

 

LĒMUMS Nr.489 

 

Par amata vietām un atlīdzību Ziemeru pamatskolā 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 13. punktu, Darba 

likuma pārejas noteikumu 26.punktu, Ministru kabineta 2015. gada 24. novembra noteikumu 

Nr.656 “Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros un 

minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu” 2. punktu, ar grozījumiem kas stāsies spēkā ar 

2023. gada 1. janvāri, Alūksnes novada pašvaldības domes 26.05.2022. noteikumu Nr. 2/2022 

“Par atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā” 6.10. un 6.11. punktu, 

 

1. Apstiprināt Ziemeru pamatskolas amata vietas un atlīdzību no 2023. gada 1. janvāra, 

saskaņā ar pielikumu. 

2. Ar 2023.gada 1.janvāri atzīt par spēku zaudējušu Alūksnes novada pašvaldības 

domes 30.05.2022. lēmumu Nr.222 “Par amata vietām un atlīdzību Ziemeru 

pamatskolai”. 

 

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

 

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 

  

https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/3012/489_Ziemeru_pamatskola.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 29.decembrī             sēdes protokols Nr. 27, 44. p. 

 

LĒMUMS Nr.490 

 

Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 30.05.2022. lēmumā Nr. 223  

“Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes Mākslas skolai” 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 13. punktu, Darba 

likuma pārejas noteikumu 26. punktu, Ministru kabineta 2015. gada 24. novembra noteikumu 

Nr.656 “Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros un 

minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu” 2. punktu, ar grozījumiem kas stāsies spēkā ar 

2023. gada 1. janvāri, Alūksnes novada pašvaldības domes 26.05.2022. noteikumu Nr. 2/2022 

“Par atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā” 6.10. un 6.11. punktu, 

 

Ar 2023.gada 1.janvāri izdarīt grozījumus Alūksnes novada pašvaldības domes 

30.05.2022. lēmumā Nr.223 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes Mākslas skolai”:  

1. 2.pozīcijas amata vienībai – laborants tekstilā, amatalgas likmi “[..]” aizstāt ar amatalgas 

likmi “[..]” un mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar mēnešalgas likmi “[..]”; 

2. 3.pozīcijas amata vienībai - apkopēja, amatalgas likmi “[..]” aizstāt ar amatalgas likmi “[..]”, 

mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar mēnešalgas likmi “[..]”; 

3. 5.pozīcijas amata vienībai - laborants keramikā, amatalgas likmi “[..]” aizstāt ar amatalgas 

likmi “[..]” un mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar mēnešalgas likmi “[..]”. 

 

Domes priekšsēdētājs        Dz.ADLERS 

 

  



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 29.decembrī             sēdes protokols Nr. 27, 45. p. 

 

LĒMUMS Nr.491 

 

Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 30.05.2022. lēmumā Nr. 224 

“Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes Mūzikas skolai” 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 13. punktu, Darba 

likuma pārejas noteikumu 26. punktu, Ministru kabineta 2015. gada 24. novembra noteikumu 

Nr.656 “Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros un 

minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu” 2. punktu, ar grozījumiem kas stāsies spēkā ar 

2023. gada 1. janvāri, Alūksnes novada pašvaldības domes 26.05.2022. noteikumu Nr. 2/2022 

“Par atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā” 6.10. un 6.11. punktu, 

 

Ar 2023. gada 1. janvāri izdarīt grozījumus Alūksnes novada pašvaldības domes 

30.05.2022. lēmumā Nr. 224 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes Mūzikas skolai”:  

1. 2.pozīcijas amata vienībai – namu pārzinis, amatalgas likmi “[..]” aizstāt ar amatalgas likmi 

“[..]”, mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar mēnešalgas likmi “[..]”; 

2. 3.pozīcijas amata vienībai – apkopējs, amatalgas un mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar 

amatalgas un mēnešalgas likmi “[..]”; 

3. 4. pozīcijas amata vienībai – apkopējs, amatalgas likmi “[..]” aizstāt ar amatalgas likmi 

“[..]” un mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar mēnešalgas likmi “[..].” 

 

Domes priekšsēdētājs        Dz.ADLERS 

  



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 29.decembrī             sēdes protokols Nr. 27, 46. p. 

 

LĒMUMS Nr.492 

 

Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes Sporta skolā 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 13. punktu, Darba 

likuma pārejas noteikumu 26.punktu, Ministru kabineta 2015. gada 24. novembra noteikumu 

Nr.656 “Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros un 

minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu” 2. punktu, ar grozījumiem kas stāsies spēkā ar 

2023. gada 1. janvāri, Alūksnes novada pašvaldības domes 26.05.2022. noteikumu Nr. 2/2022 

“Par atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā” 6.10. un 6.11. punktu, 

 

1. Apstiprināt Alūksnes Sporta skolas amata vietas un atlīdzību no 2023. gada 

1. janvāra, saskaņā ar pielikumu. 

2. Ar 2023.gada 1.janvāri atzīt par spēku zaudējušu Alūksnes novada pašvaldības 

domes 30.05.2022. lēmumu Nr.225 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes pilsētas 

Bērnu un jaunatnes sporta skolai”. 

 

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

 

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 

  

https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/3012/492_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 29.decembrī             sēdes protokols Nr. 27, 47. p. 

 

LĒMUMS Nr.493 

 

Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes Bērnu un jauniešu centrā 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 13. punktu, Darba 

likuma pārejas noteikumu 26. punktu, Ministru kabineta 2015. gada 24. novembra noteikumu 

Nr.656 “Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros un 

minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu” 2. punktu, ar grozījumiem kas stāsies spēkā ar 

2023. gada 1. janvāri, Alūksnes novada pašvaldības domes 26.05.2022. noteikumu Nr. 2/2022 

“Par atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā” 6.10. un 6.11. punktu, 

 

1. Apstiprināt Alūksnes Bērnu un jauniešu centra amata vietas un atlīdzību no 

2023. gada 1. janvāra, saskaņā ar pielikumu. 

2. Ar 2023.gada 1.janvāri atzīt par spēku zaudējušu Alūksnes novada pašvaldības 

domes 30.05.2022. lēmumu Nr.226 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes Bērnu 

un jauniešu centram”. 

 

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

 

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 

  

https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/3012/493_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 29.decembrī             sēdes protokols Nr. 27, 48. p. 

 

LĒMUMS Nr.494 

 

Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 30.05.2022. lēmumā Nr. 228 “Par 

amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldei” 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 13. punktu, Darba 

likuma pārejas noteikumu 26. punktu, Ministru kabineta 2015. gada 24. novembra noteikumu 

Nr.656 “Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros un 

minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu” 2. punktu, ar grozījumiem kas stāsies spēkā ar 

2023. gada 1. janvāri, Alūksnes novada pašvaldības domes 26.05.2022. noteikumu Nr. 2/2022 

“Par atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā” 6.10. un 6.11. punktu, 

 

Ar 2023. gada 1. janvāri izdarīt grozījumus Alūksnes novada pašvaldības domes 

30.05.2022. lēmumā Nr. 228 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada Sociālo lietu 

pārvaldei”: 

1. 8.pozīcijas amata vienībai – apkopējs, amatalgas likmi un mēnešalgas likmi “[..]” 

aizstāt ar amatalgas likmi un mēnešalgas likmi “[..]”; 

2. 17.pozīcijas amata vienībai – virtuves strādnieks, amatalgas likmi “[..]” aizstāt ar 

amatalgas likmi “[..]”, mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar mēnešalgas likmi “[..]”; 

3. 18.pozīcijas amata vienībai – apkopējs, amatalgas likmi un mēnešalgas likmi “[..]” 

aizstāt ar amatalgas likmi un mēnešalgas likmi “[..]”; 

4. 21.pozīcijas amata vienībai – dežurants, amatalgas likmi un mēnešalgas likmi “[..]” 

aizstāt ar amatalgas likmi un mēnešalgas likmi “[..]”; 

5. 31.pozīcijas amata vienībai – virtuves strādnieks, amatalgas likmi “[..]” aizstāt ar 

amatalgas likmi “[..]”, mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar mēnešalgas likmi “[..]”; 

6. 32.pozīcijas amata vienībai – apkopējs, amatalgas likmi un mēnešalgas likmi “[..]” 

aizstāt ar amatalgas likmi un mēnešalgas likmi “[..]”; 

7. 35.pozīcijas amata vienībai – dežurants, amatalgas likmi un mēnešalgas likmi “[..]” 

aizstāt ar amatalgas likmi un mēnešalgas likmi “[..]”; 

8. 36.pozīcijas amata vienībai – palīgstrādnieks, amatalgas likmi un mēnešalgas likmi 

“[..]” aizstāt ar amatalgas likmi un mēnešalgas likmi “[..]”; 

9. 61.pozīcijas amata vienībai – ārsta palīgs (feldšeris), amata nosaukumu “ārsta palīgs 

(feldšeris)” aizstāt ar amata nosaukumu “Ambulatorā dienesta ārsta palīgs”, profesiju 

klasifikatora kodu “2241 01” aizstāt ar profesiju klasifikatora kodu “2240 02”; 

10. 62.pozīcijas amata vienībai - ārsta palīgs (feldšeris), amata nosaukumu “ārsta palīgs 

(feldšeris)” aizstāt ar amata nosaukumu “Ambulatorā dienesta ārsta palīgs”; 



11. 63.pozīcijas amata vienībai – ārsta palīgs, amata nosaukumu “ārsta palīgs” aizstāt ar 

amata nosaukumu “Ambulatorā dienesta ārsta palīgs”, amata saimi, (apakšsaimi), 

līmeni “6./6.1/II” aizstāt ar amata saimi, (apakšsaimi), līmeni “6./6.1/IA”; 

12. 64.pozīcijas amata vienībai – ārsta palīgs, amata nosaukumu “ārsta palīgs” aizstāt ar 

amata nosaukumu “Ambulatorā dienesta ārsta palīgs”. 

 

Domes priekšsēdētājs        Dz.ADLERS 
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LĒMUMS Nr.495 

 

Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 29.09.2022. lēmumā Nr. 364 “Par 

amata vietām un atlīdzību Izglītības pārvaldei” 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 13. punktu, Darba 

likuma pārejas noteikumu 26. punktu, Ministru kabineta 2015. gada 24. novembra noteikumu 

Nr.656 “Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros un 

minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu” 2. punktu, ar grozījumiem kas stāsies spēkā ar 

2023. gada 1. janvāri, Alūksnes novada pašvaldības domes 26.05.2022. noteikumu Nr. 2/2022 

“Par atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā” 6.10. un 6.11. punktu, 

 

Ar 2023. gada 1. janvāri izdarīt grozījumus Alūksnes novada pašvaldības domes 

29.09.2022. lēmumā Nr. 364 “Par amata vietām un atlīdzību Izglītības pārvaldei” 4.pozīcijas 

amata vienībai – apkopējs, amatalgas likmi “[..]” aizstāt ar amatalgas likmi “[..]”, mēnešalgas 

likmi “[..]” aizstāt ar mēnešalgas likmi “[..]”. 
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LĒMUMS Nr.496 

 

Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 30.05.2022. lēmumā Nr. 229 “Par 

amata vietām un atlīdzību Alūksnes Tūrisma informācijas centram” 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 13. punktu, Alūksnes 

novada pašvaldības domes 26.05.2022. noteikumu Nr.1/2022 “Par atlīdzību Alūksnes novada 

pašvaldībā” 6.11. punktu,  

 

Ar 2023. gada 1. janvāri izdarīt grozījumus Alūksnes novada pašvaldības domes 

30.05.2022. lēmumā  Nr. 229 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes Tūrisma informācijas 

centram”: 

1. 2.pozīcijas amata vienībai – vadītāja vietnieks, noteikt summēto darba laiku; 

2. 3.pozīcijas amata vienībām – tūrisma informācijas speciālists, noteikt summēto darba 

laiku; 

3. 4.pozīcijas amata vienībai – tūrisma mārketinga un reklāmas speciālists, noteikt 

summēto darba laiku; 

4. 5.pozīcijas amata vienībai – tūrisma gids (sezonas), noteikt summēto darba laiku; 

5. 6.pozīcijas amata vienībai – tūrisma informācijas speciālists, noteikt summēto darba 

laiku; 

6. 7.pozīcijas amata vienībai – izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem speciālists 

(sezonas), noteikt summēto darba laiku. 

 

Domes priekšsēdētājs        Dz.ADLERS 
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LĒMUMS Nr.497 

 

Par Alūksnes novada pagastu teritoriālo vienību infrastruktūras un vides kvalitātes 

uzlabošanas mērķprogrammu 2023. gadam 

 

 Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 4. punktu, likuma 

“Par pašvaldību budžetiem” 30. pantu, Alūksnes novada pašvaldības domes 25.01.2018. 

noteikumiem Nr.1/2018 “Par Alūksnes novada pagastu teritoriālo vienību infrastruktūras un 

vides kvalitātes uzlabošanas mērķprogrammu 2018.-2023.gadam”, Pededzes pagasta pārvaldes 

08.12.2022. iesniegumu Nr. PPP/1.5/22/47 un Jaunalūksnes pagasta pārvaldes 08.12.2022. 

iesniegumu Nr. JPP/1-5/22/48, Alūksnes novada attīstības programmas 2022.-2027.gadam 

Rīcības plāna Rīcības virzienu 1.1. un uzvedumu 1.5., Investīcija plāna 2022.-2027. gadam 

1.22.1. punktu, un saskaņā ar domes priekšsēdētāja vietnieces, domes priekšsēdētāja 

pienākumus pildot, 14.12.2022. rīkojuma Nr. ANP/1-6/22/400 “Par komisijas izveidošanu” 

izveidotās komisijas infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas projektu izvērtēšanai 

15.12.2022. lēmumu, 

 

1. Atbalstīt šādus Alūksnes novada pagastu teritoriālo vienību infrastruktūras un vides 

kvalitātes uzlabošanas projektus: 

1.1. Jaunalūksnes pagasta pārvaldes projekta ideju “Kolberģa ciema ielu apgaismojuma 

sistēmas atjaunošana un papildināšana paralēli “Sadales tīkla” kabeļu līnijas 

izbūves darbiem” ar kopējo summu 40 000 EUR (četrdesmit tūkstoši euro); 

1.2. Pededzes pagasta pārvaldes projektu “Pededzes centra labiekārtošanas darbu 

projekta izstrāde”, ar indikatīvo summu 3791 EUR (trīs tūkstoši septiņi simti 

deviņdesmit viens euro). 

2. Pēc iepirkuma procedūras un/vai tirgus izpētes rezultātu izziņošanas, projektu 

iesniedzējam informēt Alūksnes novada pašvaldību par precizēto finansējuma apmēru. 

3. Projektu iesniedzējs var uzsākt īstenot projektu pēc iepirkuma procedūras un/vai tirgus 

izpētes rezultāta izziņošanas un Alūksnes novada pašvaldības domes Finanšu komitejas 

saskaņojuma saņemšanas. 

4. Finanšu nodaļai nodrošināt finansējuma pārdales iekļaušanu pašvaldības budžeta 

grozījumos pēc šī lēmuma 2. un 3. punktā minētās informācijas saņemšanas.  

5. Izdarīt grozījumus Alūksnes novada pašvaldības domes 28.04.2022. lēmumā Nr. 120, 

svītrojot 1.3. punktu. 

6. Atzīt par spēku zaudējušu Alūksnes novada pašvaldības domes 26.05.2022. lēmumu 

Nr. 143. 

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 
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LĒMUMS Nr.498 

 

Par valsts budžeta finansējuma sadali Alūksnes novada pašvaldības pamata un 

vispārējās vidējās izglītības iestādēm mācību līdzekļu iegādei Ukrainas 

nepilngadīgajiem civiliedzīvotājiem 

 

 Pamatojoties uz  Ministru kabineta 2022. gada 22. novembra rīkojumu Nr. 840 “Par 

finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem 

gadījumiem””, Izglītības un zinātnes ministrijas 2022. gada 29. novembra rīkojumu Nr. 1-

2e/22/392 “Par valsts budžeta finansējuma piešķiršanu mācību līdzekļu iegādei pašvaldībām un 

privātajām izglītības iestādēm laikposmam no 2022. gada 1. septembra līdz 2022. gada 

31. decembrim”, 

 

1. Valsts budžeta finansējumu mācību līdzekļu iegādei laikposmam no 2022. gada 

1. septembra līdz 2022. gada 31. decembrim sadalīt Alūksnes novada pašvaldības 

pamata un vispārējās vidējās izglītības iestādēm proporcionāli izglītojamo skaitam, kuri 

2022. gada 1. septembrī reģistrēti Valsts izglītības informācijas sistēmā ar apakšstatusu 

“Ukrainas civiliedzīvotājs”. 

 

2. Apstiprināt valsts budžeta finansējuma sadali Alūksnes novada pašvaldības pamata un 

vispārējās vidējās izglītības iestādēm, saskaņā ar pielikumu. 

 

3. Alūksnes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Finanšu nodaļai nodrošināt 

iepriekšminēto līdzekļu iekļaušanu Alūksnes novada pašvaldības budžetā 2022. gadam. 

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 
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LĒMUMS Nr.499 

 

Par finansējuma piešķiršanu Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādei “Sprīdītis” 

 

Izskatot Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” 14.12.2022. iesniegumu 

Nr. PIIS/1-07/22/66 “Par līdzekļu piešķiršanu”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 

14.12.2022. ar Nr. ANP/1-42/22/4558, 

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. punktu, 21. panta 

pirmās daļas 2. un 23. punktu, likuma “Par pašvaldību budžetiem” 30. pantu, 

 

1. Piešķirt finansējumu Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādei “Sprīdītis” 10 000 EUR 

(desmit tūkstoši euro) komunālo pakalpojumu nodrošināšanai. 

2. Finansējumu nodrošināt veicot Alūksnes novada pašvaldības budžeta 2022. gadam 

grozījumus, palielinot ieņēmuma “Nekustamā īpašuma nodoklis” plānu par lēmuma 

1. punkta summu. 

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.500 

 

Par atļauju veikt iepirkuma procedūru Alūksnes novada pašvaldības aģentūrai 

“SPODRA” komunālās tehnikas iegādei 

 

Izskatot Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “SPODRA” 16.12.2022. iesniegumu 

Nr. SPO/1-5/22/179 “Par komunālās tehnikas iegādi”, kas reģistrēts Alūksnes novada 

pašvaldībā 16.12.2022. ar Nr. ANP/1-42/22/4591, 

ņemot vērā Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “SPODRA” vidēja termiņa 

attīstības stratēģijas 2021.-2023. gadam, kas apstiprināta ar Alūksnes novada pašvaldības 

domes 25.02.2021. lēmumu Nr. 36 (protokols Nr.4, 9.punkts), 5.2. punkta 2.5.apakšpunktu un 

Alūksnes novada pašvaldības domes Tautsaimniecības komitejas 19.12.2022. sēdes lēmumu  

(protokols Nr.13, 5.punkts),  

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu, 15. panta 

pirmās daļas 2. punktu, 21. panta pirmās daļas 23. punktu, 

 

1. Atļaut Alūksnes novada pašvaldības aģentūrai “SPODRA” veikt iepirkuma procedūru 

2 (divu) komunālās tehnikas vienību iegādei, tajā skaitā: 

1.1. lietota kravas automašīna ar hidromanipulatoru; 

1.2. jauns minitraktors komplektā ar kausu, sniega lāpstu, rotējošo slotu un palešu 

dakšām. 

2. Uzdot Alūksnes novada pašvaldības aģentūrai “SPODRA” normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā veikt iepirkuma procedūru un par tās rezultātu informēt Alūksnes 

novada pašvaldības domi. 

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 
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LĒMUMS Nr.501 

 

Par atļauju Ingrīdai Sniedzei savienot amatus 

 

Izskatot Ingrīdas Sniedzes iesniegumu, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 

30.11.2022. ar Nr. ANP/1-42/22/4357, par Alūksnes novada pagastu apvienības pārvaldes 

vadītājas amata, kurā ar Alūksnes novada pašvaldības domes 27.10.2022. lēmumu Nr. 395 “Par 

Alūksnes novada pagastu apvienības pārvaldes vadītāju” ar 01.01.2023. iecelta Ingrīda Sniedze, 

un biedrības “Laurencenes iela 4 K2” valdes locekles amata, saimnieciskās darbības veikšanu 

ārsta pedagoģiskās darbības pakalpojumu jomā un savu nekustamo īpašumu apsaimniekošanas, 

iznomāšanas jomā, savienošanu, 

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

valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs amatpersonas tiešo pienākumu 

pildīšanai, 

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

(turpmāk tekstā – Likums) 6. panta pirmo, otro daļu, ceturtās daļas 2. un 4. punktu, 7. panta 

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

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

 

atļaut Ingrīdai Sniedzei (personas kods [..]) ar 2023. gada 1. janvāri savienot Alūksnes 

novada pagastu apvienības pārvaldes vadītāja amatu, biedrības “Laurencenes iela 4 K2” valdes 

locekļa amatu, saimnieciskās darbības veikšanu ārsta pedagoģiskās darbības pakalpojumu jomā 

un savu nekustamo īpašumu apsaimniekošanas, iznomāšanas jomā. 

 

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

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

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

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

pamatā šī lēmuma izdošanai un varētu nepieļaut turpmāku amatu savienošanu. 

Atbilstoši Likuma vispārīgajam regulējumam amatpersona pati ir atbildīga par interešu 

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

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

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

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

  



Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu, šo administratīvo aktu 

var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā,  LV-4201) 

viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 
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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 29.decembrī             sēdes protokols Nr. 27, 56. p. 

 

LĒMUMS Nr.502 

 

Par Annas pagasta pārvaldes vadītāju 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 9. punktu, 

Atbrīvot Viju ZAĶI (personas kods [..]) no Annas pagasta pārvaldes vadītājas amata. 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 

  



Lēmums satur ierobežotas pieejamības informāciju – personas kodu 

 
 

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 29.decembrī             sēdes protokols Nr. 27, 57. p. 

 

LĒMUMS Nr.503 

 

Par Jaunannas pagasta pārvaldes vadītāju 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 9. punktu, 

Atbrīvot Vēsmu ČUGUNOVU (personas kods [..]) no Jaunannas pagasta pārvaldes 

vadītājas amata. 

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 

  



Lēmums satur ierobežotas pieejamības informāciju – personas kodu 

 
 

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 29.decembrī             sēdes protokols Nr. 27, 58. p. 

 

LĒMUMS Nr.504 

 

Par Mālupes pagasta pārvaldes vadītāju 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 9. punktu,  

Atbrīvot Ivetu PRIEDI (personas kods [..]) no Mālupes pagasta pārvaldes vadītājas 

amata. 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 

  



Lēmums satur ierobežotas pieejamības informāciju – personas kodu 

 
 

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 29.decembrī             sēdes protokols Nr. 27, 59. p. 

 

LĒMUMS Nr.505 

 

Par Ilzenes pagasta pārvaldes vadītāju 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 9. punktu, 

Atbrīvot Rudīti PEHLAKU (personas kods [..]) no Ilzenes pagasta pārvaldes vadītājas 

amata. 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 

  



Lēmums satur ierobežotas pieejamības informāciju – personas kodu 

 
 

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 29.decembrī             sēdes protokols Nr. 27, 60. p. 

 

LĒMUMS Nr.506 

 

Par Jaunlaicenes pagasta pārvaldes vadītāju 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 9. punktu, 

Atbrīvot Dzintaru SALAKU (personas kods [..]) no Jaunlaicenes pagasta pārvaldes 

vadītāja amata. 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 

  



Lēmums satur ierobežotas pieejamības informāciju – personas kodu 

 
 

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 29.decembrī             sēdes protokols Nr. 27, 61. p. 

 

LĒMUMS Nr.507 

 

Par Veclaicenes un Ziemera pagastu apvienības pārvaldes vadītāju 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 9. punktu, 

Atbrīvot Ivetu VĀRTUKAPTEINI (personas kods [..]) no Veclaicenes un Ziemera 

pagastu apvienības pārvaldes vadītājas amata. 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 

  



Lēmums satur ierobežotas pieejamības informāciju – personas kodu 

 
 

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 29.decembrī             sēdes protokols Nr. 27, 62. p. 

 

LĒMUMS Nr.508 

 

Par Jaunalūksnes pagasta pārvaldes vadītāju 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 9. punktu, 

Atbrīvot Viesturu ZAĶI (personas kods [..]) no Jaunalūksnes pagasta pārvaldes vadītāja 

amata. 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 

 

  



Lēmums satur ierobežotas pieejamības informāciju – personas kodu 

 
 

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 29.decembrī             sēdes protokols Nr. 27, 63. p. 

 

LĒMUMS Nr.509 

 

Par Zeltiņu pagasta pārvaldes vadītāju 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 9. punktu,  

Atbrīvot Elitu LAIVU (personas kods [..]) no Zeltiņu pagasta pārvaldes vadītājas amata. 

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 

  



Lēmums satur ierobežotas pieejamības informāciju – personas kodu 

 
 

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 29.decembrī             sēdes protokols Nr. 27, 64. p. 

 

LĒMUMS Nr.510 

 

Par Mārkalnes pagasta pārvaldes vadītāju 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 9. punktu, 

Atbrīvot Ivetu DRIŅINU (personas kods [..]) no Mārkalnes pagasta pārvaldes vadītājas 

amata. 

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 

  



Lēmums satur ierobežotas pieejamības informāciju – personas kodu 

 
 

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 29.decembrī             sēdes protokols Nr. 27, 65. p. 

 

LĒMUMS Nr.511 

 

Par Liepnas pagasta pārvaldes vadītāju 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 9. punktu,  

Atbrīvot Ilzi PAIU (personas kods [..]) no Liepnas pagasta pārvaldes vadītājas amata. 

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 

  



Lēmums satur ierobežotas pieejamības informāciju – personas kodu 

 
 

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 29.decembrī             sēdes protokols Nr. 27, 66. p. 

 

LĒMUMS Nr.512 

 

Par Pededzes pagasta pārvaldes vadītāju 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 9. punktu,  

Atbrīvot Daigu VĪTOLU (personas kods [..]) no Pededzes pagasta pārvaldes vadītājas 

amata. 

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 

  



 
 

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 29.decembrī             sēdes protokols Nr. 27, 67. p. 

 

LĒMUMS Nr.513 

 

Par līdzekļu piešķiršanu Alūksnes novada pagastu pārvalžu  

vadītāju atlaišanas pabalstiem 

  

 Ņemot vērā Alūksnes novada pašvaldības domes 27.10.2022. lēmuma Nr.394 “Par 

Alūksnes novada pagastu teritoriālo vienību pārvaldi” 2.punktu, 

 pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2. un 27. punktu, 

Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 17. panta pirmo 

daļu, Darba likuma 112. pantu, likuma “Par pašvaldību budžetiem” 30. pantu, 

 

1. Piešķirt finansējumu 16 826,00 EUR (sešpadsmit tūkstoši astoņi simti divdesmit sešu euro) 

apmērā Alūksnes novada pagastu pārvalžu vadītāju atlaišanas pabalstu un valsts sociālās 

apdrošināšanas obligāto iemaksu nodrošināšanai, saskaņā ar pielikumu. 

2. Finansējumu nodrošināt veicot Alūksnes novada pašvaldības budžeta 2022. gadam 

grozījumus, palielinot ieņēmuma “Iedzīvotāju ienākuma nodoklis” plānu par lēmuma 

1.punkta summu. 

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 
  

https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/3012/513_Atlaisanas_pabalsts.docx


 
 

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 29.decembrī             sēdes protokols Nr. 27, 68. p. 

 

LĒMUMS Nr.514 

 

Par līdzekļu piešķiršanu mobilās lietotnes iegādei, ieviešanai un uzturēšanai 

 

Izskatot Izglītības pārvaldes 28.12.2022. iesniegumu Nr. IZP/01-19/22/116 “Par 

papildus finansējumu”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 28.12.2022. ar Nr. ANP/1-

42/22/4684, 

ņemot vērā Alūksnes novada Attīstības programmas 2022.-2027.gadam, kas 

apstiprināta ar Alūksnes novada pašvaldības domes 23.12.2021. lēmumu Nr. 367, Investīciju 

plāna 2.8. projekta ideju “Skolēnu pārvadājumu nodrošināšana”, kā arī nepieciešamību 

nodrošināt mūsdienīgu ēdināšanas pakalpojuma un Sociālo lietu pārvaldes piešķirto pabalstu 

ēdināšanai uzskaiti Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēs, 

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2. un 27. punktu, 

likuma “Par pašvaldību budžetiem” 30. pantu, 

 

1. Piešķirt finansējumu 31 064,00 EUR (trīsdesmit viena tūkstoša sešdesmit četru euro) 

apmērā mobilās lietotnes izstrādei, ieviešanai un viena gada uzturēšanai. 

2. Finansējumu nodrošināt veicot Alūksnes novada pašvaldības budžeta 2022. gadam 

grozījumus, palielinot ieņēmuma “Iedzīvotāju ienākuma nodoklis” plānu par lēmuma 

1. punkta summu. 

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 

 

  



 
 

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 29.decembrī             sēdes protokols Nr. 27, 69. p. 

 

LĒMUMS Nr.515 

 

Par saistošo noteikumu Nr.30/2022 

“Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 2022. gada 1. februāra 

saistošajos noteikumos Nr. 4/2022 “Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 

2022. gadam”” izdošanu 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu, 21. panta pirmās 

daļas 2. punktu un 46.panta pirmo daļu, likuma “Par pašvaldību budžetiem” 16. un 17. pantu, 

 

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.30/2022 “Par grozījumiem Alūksnes novada 

pašvaldības domes 2022. gada 1. februāra saistošajos noteikumos Nr. 4/2022 “Par Alūksnes 

novada pašvaldības budžetu 2022.gadam”” un to paskaidrojuma rakstu. 

 

Domes priekšsēdētājs        Dz.ADLERS 

  

https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/3012/515_Saistošie_noteikumi_budzets.pdf
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/3012/515_Saistošie_noteikumi_budzets.pdf
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/3012/515_Saistošie_noteikumi_budzets.pdf


 
 

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 29.decembrī             sēdes protokols Nr. 27, 70. p. 

 

LĒMUMS Nr.516 

 

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

Nr. 47 “Par Ceļu un ielu fonda vidējā (triju gadu) termiņa plāna 2022. – 2024. gadam 

apstiprināšanu” 

 

 Ņemot vērā 2022. gadā veiktos grozījumus Alūksnes novada pašvaldības 

pamatbudžetā, 

 

 pamatojoties uz Ministru kabineta 11.03.2008. noteikumu Nr. 173 “Valsts 

pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība” 

24. punktu, Alūksnes novada pašvaldības domes 29.01.2015. noteikumu Nr. 1/2015 “Alūksnes 

novada pašvaldības Ceļu un ielu fonda pārvaldīšanas kārtība” (apstiprināti ar Alūksnes novada 

pašvaldības domes 29.01.2015. lēmumu Nr. 12 (protokols Nr. 2, 9.punkts) 10. un 12. punktu, 

  

Apstiprināt grozījumus Ceļu un ielu fonda vidējā (triju gadu) termiņa plānā 2022. – 

2024. gadam un izteikt to jaunā redakcijā saskaņā ar šim lēmumam pievienoto pielikumu. 

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 

 

  

https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/3012/516_Celu_ielu_plans.docx


 
 

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 29.decembrī             sēdes protokols Nr. 27, 71. p. 

 

LĒMUMS Nr.517 

 

Par ierobežojumiem papildu atlīdzībā 2023. gadā 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, Valsts un 

pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3. panta ceturtās daļas 

8. punktu, Alūksnes novada pašvaldības domes 26.05.2022. noteikumu Nr.2/2022 “Par 

atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā” 1.4., 1.6. punktu, 

 

1. Noteikt Alūksnes novada pašvaldības domes 26.05.2022. noteikumu Nr.2/2022 “Par 

atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā” 10.4. punktā paredzēto sociālo garantiju ierobežojumu 

2023. budžeta gadā šādā apmērā: 

2023. gadā izmaksāt pabalstu reizi kalendāra gadā, aizejot ikgadējā apmaksātajā atvaļinājumā, 

ņemot vērā darbinieka kompetenču un darba rezultātu novērtējumu 2022. gadā: 

 ja vērtēšanā iegūts A līmenis – 20% apmērā no mēnešalgas; 

 ja vērtēšanā iegūts B līmenis – 16% apmērā no mēnešalgas; 

 ja vērtēšanā iegūts C līmenis – 12% apmērā no mēnešalgas. 

 

2. Noteikt Alūksnes novada pašvaldības domes 26.05.2022. noteikumu Nr.2/2022 “Par 

atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā” 10.5. punktā paredzēto sociālo garantiju ierobežojumu 

2023. budžeta gadā 20% apmērā no mēnešalgas. 

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 

3. panta ceturtās daļas 8. punktu atvaļinājuma pabalsts netiek pārcelts uz nākamo kalendāra 

gadu, un izbeidzot darba tiesiskās attiecības tas netiek atlīdzināts. 

 

Domes priekšsēdētājs        Dz.ADLERS 



 
 

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 29.decembrī             sēdes protokols Nr. 27, 72. p. 

 

LĒMUMS Nr.518 

 

Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 26.05.2022. noteikumos 

Nr.2/2022 “Par atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā” 

 

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

13. punktu, 41. panta pirmās daļas 2. punktu, 

izdarīt Alūksnes novada pašvaldības domes 26.05.2022. noteikumos Nr.2/2022 “Par 

atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā” šādus grozījumus: 

 

1. Izteikt norādi uz noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu šādā redakcijā: 

“Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72. panta pirmo daļu”.  

2. Aizstāt 2.2. punktā skaitli un vārdus “2,3 (divi veseli 3 desmitdaļas)” ar skaitli un 

vārdiem “2,14 (divi veseli 14 simtdaļas)”. 

3. Aizstāt 2.3. punktā skaitli un vārdus “2,0 (divi veseli)” ar skaitli un vārdiem “1,86 

(viens vesels 86 simtdaļas)”. 

4. Aizstāt 3.1.punktā skaitli un vārdus “0,51 (nulle vesels 51 simtdaļa)” ar skaitli un 

vārdiem “0,47 (nulle vesels 47 simtdaļas)”. 

5. Aizstāt 4.1.1.1. punktā skaitli un vārdus “1,11 (viens vesels 11 simtdaļas)” ar skaitli 

un vārdiem “1,025 (viens vesels 25 tūkstošdaļas)”. 

6. Aizstāt 4.1.1.2. punktā skaitli un vārdus “0,793 (nulle vesels 793 tūkstošdaļas)” ar 

skaitli un vārdiem “0,733 (nulle vesels 733 tūkstošdaļas)”. 

7. Aizstāt 4.1.2.1. punktā skaitli un vārdus “0,793 (nulle vesels 793 tūkstošdaļas)” ar 

skaitli un vārdiem “0,733 (nulle vesels 733 tūkstošdaļas)”. 

8. Aizstāt 5.1. punktā skaitli un vārdus “1,11 (viens vesels 11 simtdaļas)” ar skaitli un 

vārdiem “1,025 (viens vesels 25 tūkstošdaļas)”. 

9. Aizstāt 5.2. punktā skaitli un vārdus “0,793 (nulle vesels 793 tūkstošdaļas)” ar skaitli 

un vārdiem “0,733 (nulle vesels 733 tūkstošdaļas)”. 

10. Svītrot 7.4. punkta trešajā rindkopā vārdu “formālie”. 

 

Lēmums stājas spēkā 2023. gada 1. janvārī. 

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 
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2022. gada 29.decembrī             sēdes protokols Nr. 27, 73. p. 

 

LĒMUMS Nr.519 

 

Kārtība, kādā nosakāms Alūksnes novada pašvaldības budžeta izdevumu apjoms 

 

Pamatojoties uz Likuma par budžetu un finanšu vadību 41.1 pantu, 

 

Ja, sākoties saimnieciskajam gadam, nav stājies spēkā gadskārtējais Alūksnes novada 

pašvaldības budžets:  

1. Pilnvarot Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektoru noteikt Alūksnes novada 

pašvaldības darbībai nepieciešamos budžeta izdevumus ar noteikumu, ka: 

1.1. tie nepārsniedz pašvaldības iepriekšējā saimnieciskā gada faktiskos izdevumus, 

izdarot šādas korekcijas: 

1.1.1. netiek apmaksāti pakalpojumi (maksājumu uzdevumi), kas nav sniegti 

iepriekšējā saimnieciskajā gadā, un netiek veiktas investīcijas, kas nav 

realizētas iepriekšējā saimnieciskajā gadā, 

1.1.2. tiek turpināta iepriekšējā saimnieciskajā gadā uzsākto pasākumu finansēšana, 

1.1.3. tiek nodrošināta spēkā esošo normatīvo aktu izpilde; 

1.2. tiek nodrošināta iepriekšējā saimnieciskā gada Alūksnes novada pašvaldības 

budžetā noteikto budžeta politiku un nosacījumu izpilde nemainīgā līmenī, izņemot 

terminētus pasākumus; 

1.3. tiek nodrošināta Eiropas Savienības un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības 

līdzfinansēto projektu īstenošana; 

1.4. tiek ņemtas vērā saimnieciskajam gadam apstiprinātās valsts budžeta mērķdotācijas 

un dotācijas; 

1.5. tiek paredzēts finansējums pašvaldības uzņemto saistību izpildei; 

1.6. netiek uzņemtas jaunas aizņēmuma un galvojuma saistības, izņemot saistības 

1.3. punktā minēto projektu īstenošanai. 

2. Noteikt, ka lēmuma 1.punktā noteiktais pilnvarojums izpildāms 10 (desmit) darba dienu 

laikā no Alūksnes novada pašvaldības iepriekšēja saimnieciskā gada pārskata iesniegšanas 

Valsts kases e-pārskatu sistēmā. 

3. Noteikt, ka uz šī lēmuma pamata izdots Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektora 

normatīvais akts zaudē spēku stājoties spēkā gadskārtējam Alūksnes novada pašvaldības 

budžetam. 

 

Domes priekšsēdētājs         Dz.ADLERS 
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LĒMUMS Nr.520 

 

Par Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas direktoru 

Pamatojoties uz Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas direktora amata pretendentu 

konkursa rezultātiem, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72. panta pirmo daļu, Izglītības likuma 

17. panta trešās daļas 2. punktu, likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu 

darbībā” 6. panta pirmo un otro daļu. 7. panta ceturtās daļas 2. punkta b) apakšpunktu, 8.1 panta 

4.1 daļu,  

izvērtējot Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas direktora amata un Alūksnes pilsētas 

sākumskolas direktora amata savienošanu, konstatējot, ka minēto amatu savienošana nerada 

interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitēs 

amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai, 

1. Iecelt Uvu GRENCIONI-LAPSENIETI, personas kods [..], Ernsta Glika Alūksnes 

Valsts ģimnāzijas direktores amatā. 

2. Atļaut Uvai GRENCIONEI-LAPSENIETEI savienot Ernsta Glika Alūksnes Valsts 

ģimnāzijas direktores amatu un Alūksnes pilsētas sākumskolas direktores amatu. 

3. Noteikt Uvai GRENCIONEI-LAPSENIETEI darba samaksu par Ernsta Glika 

Alūksnes Valsts ģimnāzijas direktores amata pienākumu pildīšanu 30% apmērā no Ernsta Glika 

Alūksnes Valsts ģimnāzijas direktora amatam noteiktās darba algas uz šī lēmuma 2.punktā 

minēto amatu savienošanas laiku. 

4. Atzīt par spēku zaudējušu 30.06.2022. Alūksnes novada pašvaldības domes lēmumu 

Nr.256 “Par Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas direktoru”. 

Lēmums stājas spēkā ar 2023. gada 1. janvāri. 

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

“Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 8.1 panta sestajai daļai un 

Administratīvā procesa likuma 68.panta pirmajai daļai, šis lēmums izdots ar atcelšanas atrunu. 

Amatpersonai savas kompetences ietvaros ir pienākums rakstiski informēt Alūksnes novada 

pašvaldību, ja mainījušies tiesiskie vai faktiskie apstākļi, kas ir pamatā šī lēmuma izdošanai un 

varētu nepieļaut turpmāku amatu savienošanu. 



Atbilstoši Likuma vispārīgajam regulējumam amatpersona pati ir atbildīga par interešu 

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

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

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

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

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu, lēmumu par amatu 

savienošanu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Voldemāra Baloža ielā 13A, 

Valmierā, LV-4201) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

Domes priekšsēdētājs        Dz.ADLERS 

 

 

 

 
 


