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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

LĒMUMS Nr.94 

 

Par Alūksnes novada domes 29.01.2015. lēmuma Nr.5 „Par zemes ierīcības projekta 

apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Smiltāji 1”,  Mālupes pagastā, Alūksnes 

novadā, kadastra numurs [..]” atzīšanu par spēkā neesošu 

 

 Izskatot īpašuma „Smiltāji 1”, Mālupes pagastā, Alūksnes novadā, īpašnieka Alūksnes 

rajona Mālupes pagasta M.Augstkalnieša zemnieku saimniecības „Kadiķi M.A.”, reģistrācijas 

Nr.44101036296, juridiskā adrese „Kadiķi”, Mālupes pagasts, Alūksnes novads, 13.03.2014. 

iesniegumu, kas saņemts Alūksnes novada pašvaldības kancelejā 09.03.2015. un reģistrēts ar 

Nr.ANP/1-24/15/165, ar lūgumu atzīt 2015.gada 29.janvārī pieņemto lēmumu Nr.5  „Par 

zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Smiltāji 1”,  Mālupes 

pagastā, Alūksnes novadā, kadastra numurs [..]” par spēkā neesošu, Alūksnes novada dome 

konstatē, ka: 

 Alūksnes novada dome 29.01.2015. pieņēma lēmumu Nr.5 (protokols2, 2.p.) „Par 

zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Smiltāji 1”,  Mālupes 

pagastā, Alūksnes novadā, kadastra numurs [..]”, ar ko no nekustamā īpašuma tika atdalīts 

apbūvēts zemes gabals 2,2 ha platībā. Nekustamā īpašuma reāla sadalīšana divos zemes 

gabalos nav notikusi. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Zemes 

ierīcības likuma 22.pantu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu un 

9.panta pirmās daļas 1.punktu, Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumu Nr.288 „Zemes 

ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 31.2.punktu,  Ministru kabineta 20.06.2006. 

noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. un 30. punktu, Alūksnes novada domes 

19.11.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.16/2009 „Par Alūksnes novada teritorijas 

plānojumu” un to 9.punktā apstiprināto Mālupes pagasta  teritorijas plānojumu,  

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

29.01.2015. lēmumu Nr.5 (protokols 2, 2.p.) „Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 

nekustamajam īpašumam „Smiltāji 1”, Mālupes pagastā, Alūksnes novadā, kadastra numurs 

[..]”. 

           Administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Ja 

administratīvo aktu sūta pa pastu, uzskatāms, ka administratīvais akts adresātam paziņots 

septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā. Administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā 

rajona tiesā Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV-4201, viena mēneša laikā no tā spēkā 

stāšanās dienas. 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.95 

 

Par dzīvojamās mājas „Bērzi”, Mālupē, Mālupes pagastā, Alūksnes novadā, dzīvokļa 

īpašumam Nr. [..] piederošo zemesgabala kopīpašuma domājamo daļu nodošanu 

īpašumā bez atlīdzības 

 

Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 

75.panta ceturto daļu, Mālupes pagasta dzīvojamo māju privatizācijas komisijas  21.02.2001. 

izziņu Nr.1, 06.04.1994. Alūksnes rajona paju sabiedrības „Igrīve” vienošanos ar [..] par 

dzīvokļa Nr. [..] „Bērzos”, Mālupē, Mālupes pagastā, Alūksnes novadā pirkšanu, 05.03.2015. 

iesniegumu par mantojuma pieņemšanu un apstiprināšanu mantojuma tiesībās, reģistrēts aktu 

un apliecinājumu reģistrā ar Nr.564,  un,  

ņemot vērā [..] pilnvarotās personas Guntara FREIJA 05.03.2015. iesniegumu, 

reģistrēts Alūksnes novada pašvaldības kancelejā 05.03.2015. ar Nr.ANP/1-24/15/159,  

 

1. Nodot īpašumā bez atlīdzības [..], personas kods [..], zemesgabala „Bērzi”, Mālupē, 

Mālupes pagastā, Alūksnes novadā, īpašuma kadastra Nr.3674 002 0140, pie dzīvokļa 

īpašuma Nr.5 piederošās kopīpašuma 873/18801 domājamās daļas. 

 

2. Lēmums ir spēkā, ja vienošanās par zemes kopīpašuma 873/18801 domājamo daļu 

nodošanu bez atlīdzības [..] īpašumā tiek noslēgta līdz 2015.gada 13.aprīlim. 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.96 

 

Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgu zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 

3680 008 0145 un 3680 008 0182 „Vecmājās”, Pededzes pagastā, Alūksnes novadā,  

atsavināšanu 

 

 Izskatot [..] 23.02.2015. iesniegumu, kas 26.02.2015. saņemts Alūksnes novada 

pašvaldībā  un reģistrēts ar Nr.ANP/1-24/15/136, pamatojoties uz  Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 8.punktu, 5.panta pirmo daļu, 8.panta otro daļu, 

Ministru kabineta 01.02.2011. noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas 

personas manta” 38.punktu,  

1. Reģistrēt īpašumā un sagatavot atsavināšanai nekustamā īpašuma “Vecmājas”, 

Pededzes pagastā, Alūksnes novadā, kadastra Nr.3680 008 0005 sastāvā esošās, 

Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 

3680 008 0145 un 3680 008 0182, par kurām Pededzes pagasta pārvalde 

27.03.2009. noslēgusi zemes nomas līgumu ar [..], personas kods [..].  

2. Piekrist, ka atsavināšanas izdevumus, saistītus ar zemes robežu plānu izstrādi,  

zemesgabalu īpašumu tiesību nostiprināšanu Zemesgrāmatā uz Alūksnes novada 

pašvaldības vārda, novērtēšanu un atsavināšanas procesa veikšanu, sedz zemes 

vienību atsavināšanas ierosinātāja [..]. Pēc zemes vienību atsavināšanas procesa 

pabeigšanas, minētos izdevumus ieskaitīt zemes pirkuma līgumā noteiktās cenas 

samaksā.  

3. Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības īpašumu – neapbūvētas zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 3680 008 0145 un 3680 008 0182, Pededzes 

pagastā, Alūksnes novadā, pārdodot par brīvu cenu personai, kurai Valsts un 

pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas 

pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības un ar 

kuru pašvaldība ir noslēgusi zemes nomas līgumu.  

4. Uzdot nosacītās cenas noteikšanu un atsavināšanu veikt Īpašumu atsavināšanas 

komisijai. 

 

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Voldemāra Baloža ielā 13A, 

Valmierā, LV-4201, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās.  

 

Domes priekšsēdētājs                         A.DUKULIS 

www.al
uk

sn
e.l

v



 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods  90000018622 

DĀRZA IELĀ 11, ALŪKSNĒ, ALŪKSNES NOVADĀ, LV – 4301, TĀLRUNIS 64381496, FAKSS 64381150, 

E-PASTS: dome@aluksne.lv 

A/S „SEB banka”, KODS  UNLALV2X, KONTS Nr.LV58UNLA0025004130335  

Alūksnē 

2015.gada 26.martā                               sēdes protokols Nr.7, 4.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.97 
 

Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgu zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 

3688 001 0182 un 3688 001 0184  „Mazpūrānos”, Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā,  

atsavināšanu 

 

 Izskatot [..] 26.02.2015. iesniegumu, kas 26.02.2015. saņemts Alūksnes novada 

pašvaldībā  un reģistrēts ar Nr.ANP/1-24/15/137 un 26.02.2015. iesniegumu, kas 04.03.2015. 

saņemts Alūksnes novada pašvaldībā  un reģistrēts ar Nr.ANP/1-24/15/153 pamatojoties uz  

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 8.punktu, 5.panta 

pirmo daļu, 8.panta otro daļu, Ministru kabineta 01.02.2011. noteikumu Nr.109 “Kārtība, 

kādā atsavināma publiskas personas manta” 38.punktu,  

1. Reģistrēt īpašumā un sagatavot atsavināšanai nekustamā īpašuma “Mazpūrāni”, 

Veclaicenes pagastā, kadastra Nr. 3688 001 0003 sastāvā esošās, Alūksnes novada 

pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 3688 001 0182 

un 3688 001 0184, par kurām Veclaicenes pagasta pārvalde 10.12.2009. noslēgusi 

zemes nomas līgumu ar [..], personas kods [..].  

2. Piekrist, ka atsavināšanas izdevumus, saistītus ar zemes robežu plānu izstrādi,  

zemesgabalu īpašumu tiesību nostiprināšanu Zemesgrāmatā uz Alūksnes novada 

pašvaldības vārda, novērtēšanu un atsavināšanas procesa veikšanu, sedz zemes 

vienību atsavināšanas ierosinātāja [..]. Pēc zemes vienību atsavināšanas procesa 

pabeigšanas, minētos izdevumus  ieskaitīt zemes pirkuma līgumā noteiktās cenas 

samaksā.  

3. Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības īpašumu – neapbūvētas zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 3688 001 0182 un 3688 001 0184, Veclaicenes 

pagastā, Alūksnes novadā, pārdodot par brīvu cenu personai, kurai Valsts un 

pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas 

pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības un ar 

kuru pašvaldība ir noslēgusi zemes nomas līgumu.  

4. Uzdot nosacītās cenas noteikšanu un atsavināšanu veikt Īpašumu atsavināšanas 

komisijai. 

 

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Voldemāra Baloža ielā 13A, 

Valmierā, LV-4201, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās.  
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LĒMUMS Nr.98 
 

Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

3668 007 0098  „Sprindulīšos”, Liepnas pagastā, Alūksnes novadā,  atsavināšanu 

 

 Izskatot [..] pilnvarotās personas [..] 09.03.2015. iesniegumu, kas 09.03.2015. saņemts 

Alūksnes novada pašvaldībā  un reģistrēts ar Nr.ANP/1-24/15/169, pamatojoties uz  Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 8.punktu, 5.panta pirmo daļu, 

8.panta otro daļu, Ministru kabineta 01.02.2011. noteikumu Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma 

publiskas personas manta” 38.punktu,  

 

1. Reģistrēt īpašumā un sagatavot atsavināšanai nekustamā īpašuma “Sprindulīši”, 

Liepnas pagastā, Alūksnes novadā, kadastra Nr. 3668 007 0003 sastāvā esošo, 

Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 

3668 007 0098, par kuru Liepnas pagasta pārvalde 28.04.2009. noslēgusi zemes 

nomas līgumu ar [..], personas kods [..].  

2. Piekrist, ka atsavināšanas izdevumus, saistītus ar zemes robežu plānu izstrādi,  

zemesgabalu īpašumu tiesību nostiprināšanu Zemesgrāmatā uz Alūksnes novada 

pašvaldības vārda, novērtēšanu un atsavināšanas procesa veikšanu, sedz zemes 

vienību atsavināšanas ierosinātājs [..]. Pēc zemes vienību atsavināšanas procesa 

pabeigšanas, minētos izdevumus  ieskaitīt zemes pirkuma līgumā noteiktās cenas 

samaksā.  

3. Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības īpašumu – neapbūvētu zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumu 3668 007 0098, Liepnas pagastā, Alūksnes 

novadā, pārdodot par brīvu cenu personai, kurai Valsts un pašvaldību īpašuma 

privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā 

noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības un ar kuru pašvaldība ir 

noslēgusi zemes nomas līgumu.  

4. Uzdot nosacītās cenas noteikšanu un atsavināšanu veikt Īpašumu atsavināšanas 

komisijai. 

 

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Voldemāra Baloža ielā 13A, 

Valmierā, LV-4201, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās.  
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LĒMUMS Nr.99 
 

Par Alūksnes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Ziemeru ielā 12, 

Alūksnē, Alūksnes novadā atsavināšanu    

 

Izskatot akciju sabiedrības „SIMONE” 27.02.2015. iesniegumu Nr.1-13/28, kas 

saņemts un reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 27.02.2015. ar Nr.ANP/1-42/15/828, 

ņemot vērā to, ka uz Alūksnes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma 

(zemes gabala) Ziemeru ielā 12, Alūksnē, Alūksnes novadā atrodas akciju sabiedrībai 

„SIMONE” piederoša būve (katlu māja), pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 

pirmās daļas 1.punktu, 21.panta pirmās daļas 17. un 27.punktu, Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 4.punktu, 4.panta pirmo daļu, 5.panta pirmo daļu, 

40.pantu,  Komerclikuma 153.panta pirmo daļu, 154.panta pirmo daļu, Publiskas personas 

kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 62.pantu, 63.panta pirmās daļas 

1.punktu, 

 

1. Atsavināt Alūksnes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Ziemeru ielā 

12, Alūksnē, Alūksnes novadā, kadastra numurs 3601 002 0114, kas sastāv no zemes 

gabala 4892 m² platībā, turpmāk tekstā – nekustamais īpašums. 

2. Kā Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu noteikt 

ieguldīšanu akciju sabiedrības „SIMONE”, reģistrācijas numurs 43203003117, 

pamatkapitālā. 

3. Uzdot akciju sabiedrībai „SIMONE” organizēt nekustamā īpašuma novērtēšanu 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

4. Noteikt, ka nekustamā īpašuma pārņemšanas (tai skaitā novērtēšanas) izdevumi tiek 

segti no akciju sabiedrības „SIMONE” līdzekļiem. 

5. Pēc novērtējuma saņemšanas kapitāldaļu turētāja pārstāvim veikt normatīvajos aktos 

noteiktās darbības pamatkapitāla palielināšanai. 
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LĒMUMS Nr.100 

 

Par Alūksnes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Parka ielā 2C, Alūksnē, 

Alūksnes novadā atsavināšanu    

 

Izskatot akciju sabiedrības „SIMONE” 27.02.2015. iesniegumu Nr.1-13/28, kas 

saņemts un reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 27.02.2015. ar Nr.ANP/1-42/15/828, 

ņemot vērā to, ka uz Alūksnes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma 

(zemes gabala) Parka ielā 2C, Alūksnē, Alūksnes novadā atrodas akciju sabiedrībai 

„SIMONE” piederošas būves, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās 

daļas 1.punktu, 21.panta pirmās daļas 17. un 27.punktu, Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 4.punktu, 4.panta pirmo daļu, 5.panta pirmo daļu, 

40.pantu,  Komerclikuma 153.panta pirmo daļu, 154.panta pirmo daļu, Publiskas personas 

kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 62.pantu, 63.panta pirmās daļas 

1.punktu, 

 

1. Atsavināt Alūksnes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Parka ielā 2C, 

Alūksnē, Alūksnes novadā, kadastra numurs 3601 015 2623, kas sastāv no zemes 

gabala 8412 m² platībā, turpmāk tekstā – nekustamais īpašums. 

2. Kā Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu noteikt 

ieguldīšanu akciju sabiedrības „SIMONE”, reģistrācijas numurs 43203003117, 

pamatkapitālā. 

3. Uzdot akciju sabiedrībai „SIMONE” organizēt nekustamā īpašuma novērtēšanu 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

4. Noteikt, ka nekustamā īpašuma pārņemšanas (tai skaitā novērtēšanas) izdevumi tiek 

segti no akciju sabiedrības „SIMONE” līdzekļiem. 

5. Pēc novērtējuma saņemšanas kapitāldaļu turētāja pārstāvim veikt normatīvajos aktos 

noteiktās darbības pamatkapitāla palielināšanai. 

 

  
 Domes priekšsēdētājs        A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr.101 

 

Par Alūksnes novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas atsavināšanu    

 

Izskatot akciju sabiedrības „SIMONE” 27.02.2015. iesniegumu Nr.1-13/28, kas 

saņemts un reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 27.02.2015. ar Nr.ANP/1-42/15/828, 

ņemot vērā to, ka pašvaldībai piederošā kustamā manta - apkures katls  „ORIONS 

3H3” šobrīd nodrošina un arī turpmāk ir nepieciešams akciju sabiedrības „SIMONE” 

saimnieciskajai darbībai,  

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu, 21.panta 

pirmās daļas 19. un 27.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta 

pirmās daļas 4.punktu, 4.panta pirmo daļu, 6.panta otro un trešo daļu, 40.pantu,  

Komerclikuma 153.panta pirmo daļu, 154.panta pirmo daļu, Publiskas personas kapitāla daļu 

un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 62.pantu, 63.panta pirmās daļas 1.punktu, 

 

1. Atsavināt Alūksnes novada pašvaldībai piederošo kustamo mantu – apkures katlu 

„ORIONS 3H3”, kas atrodas akciju sabiedrības „SIMONE” nekustamajā īpašumā 

Parka ielā 2C, Alūksnē, Alūksnes novadā, turpmāk tekstā – kustama manta. 

2. Kā Alūksnes novada pašvaldības kustamas mantas atsavināšanas veidu noteikt 

ieguldīšanu akciju sabiedrības „SIMONE”, reģistrācijas numurs 43203003117, 

pamatkapitālā. 

3. Uzdot akciju sabiedrību „SIMONE” organizēt kustamas mantas novērtēšanu 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

4. Noteikt, ka kustamas mantas pārņemšanas (tai skaitā novērtēšanas) izdevumi tiek segti 

no akciju sabiedrības „SIMONE” līdzekļiem. 

5. Pēc novērtējuma saņemšanas kapitāldaļu turētāja pārstāvim veikt normatīvajos aktos 

noteiktās darbības pamatkapitāla palielināšanai. 
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LĒMUMS Nr.102 

 

Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Apes ielā [..], Alūksnē, Alūksnes 

novadā atsavināšanu 

 

Izskatot [..], personas kods [..], deklarētā dzīvesvieta Apes ielā [..], Alūksnē, Alūksnes 

novadā, atsavināšanas ierosinājumu par dzīvokļa īpašuma Apes ielā [..], Alūksnē, Alūksnes 

novadā atsavināšanu, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 24.02.2015. ar Nr.ANP/1-

24/15/133, pamatojoties uz Civillikuma 927.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 

pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 

2.punktu un otro daļu, 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 5.panta pirmo un piekto daļu, 8.panta 

trešo daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, 45.panta ceturto daļu, 

  

1. Sagatavot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu – dzīvokli, 

Apes ielā [..], Alūksnē, Alūksnes novadā ar kopējo platību 44,2m² un ar to saistītām 

kopīpašuma 442/35099 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas. 
 

2. Noteikt, ka atsavināšanas izdevumus, saistītus ar dzīvokļa īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā uz Alūksnes novada pašvaldības vārda, novērtēšanu un 

atsavināšanas procesa veikšanu, sedz dzīvokļa īrnieks [..]. Pēc dzīvokļa atsavināšanas 

procesa pabeigšanas, atsavināšanas izdevumus iekļaut dzīvokļa pirkuma līgumā 

noteiktajā cenā.  

 

3. Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības īpašumu Apes ielā [..], Alūksnē, 

Alūksnes novadā, pārdodot par brīvu cenu dzīvokļa īrniekam.  

 

4. Uzdot nosacītās cenas noteikšanu un dzīvokļa īpašuma atsavināšanu veikt   Īpašumu 

atsavināšanas komisijai. 
 

   
Domes priekšsēdētājs                          A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr.103 

 

Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Papardes 12”, Kornetos, 

Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu 

 

Izskatot [..], personas kods [..], deklarētā dzīvesvieta „Papardēs 12”, Kornetos, 

Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā, atsavināšanas ierosinājumu par dzīvojamās mājas 

„Papardēs 12”, Kornetos, Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu, kas reģistrēts 

Alūksnes novada pašvaldībā 17.02.2015. ar Nr.ANP/1-24/15/114, 

 pamatojoties uz Civillikuma 927.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 

daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 

2.punktu un otro daļu, 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 5.panta pirmo un piekto daļu, 8.panta 

trešo daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, 45.panta ceturto daļu, 

  

1. Sagatavot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu “Papardes 

12”, Kornetos, Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā. 

 

2. Noteikt, ka novērtēšanas un atsavināšanas procesa veikšanas izdevumus sedz 

dzīvojamās mājas īrniece [..]. Pēc īpašuma atsavināšanas procesa pabeigšanas, 

atsavināšanas izdevumus iekļaut pirkuma līgumā noteiktajā cenā. 

 

3. Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu „Papardes 12”, 

Kornetos, Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā, kadastra numurs 3688 003 0131, 

pārdodot par brīvu cenu dzīvojamās mājas īrniecei.  
 

4. Uzdot nosacītās cenas noteikšanu un nekustamā īpašuma atsavināšanu veikt   Īpašumu 

atsavināšanas komisijai. 
 

   
Domes priekšsēdētājs                      A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr.104 

 

Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Skalbji”, Veclaicenes pagastā, 

Alūksnes novadā atsavināšanu 

Izskatot [..], personas kods [..], deklarētā dzīvesvieta „Skalbjos”, Veclaicenes pagastā, 

Alūksnes novadā, atsavināšanas ierosinājumu par dzīvojamās mājas „Skalbjos”, Veclaicenes 

pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 

26.02.2015. ar Nr. ANP/1-24/15/138, 

 pamatojoties uz Civillikuma 927.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 

daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 

2.punktu un otro daļu, 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 5.panta pirmo un piekto daļu, 8.panta 

trešo daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, 45.panta ceturto daļu, 

  

1. Sagatavot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu “Skalbji”, 

Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā. 

 

2. Noteikt, ka atsavināšanas izdevumus, saistītus ar īpašuma tiesību nostiprināšanu 

zemesgrāmatā uz Alūksnes novada pašvaldības vārda, novērtēšanu un atsavināšanas 

procesa veikšanu, sedz dzīvojamās mājas īrnieks [..]. Pēc īpašuma atsavināšanas 

procesa pabeigšanas, atsavināšanas izdevumus iekļaut pirkuma līgumā noteiktajā cenā. 

 

3. Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu „Skalbji”, 

Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā, kadastra numurs 3688 005 0138, pārdodot par 

brīvu cenu dzīvojamās mājas īrniekam.  
 

4. Uzdot nosacītās cenas noteikšanu un nekustamā īpašuma atsavināšanu veikt   Īpašumu 

atsavināšanas komisijai. 
 

   
Domes priekšsēdētājs                    A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr.105 

 

Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Ozoli 1” – 1, Veclaicenes 

pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu 

 

Izskatot [..], personas kods [..], deklarētā dzīvesvieta „Ozolos 1” – 1, Veclaicenes 

pagastā, Alūksnes novadā, atsavināšanas ierosinājumu par nekustamā īpašuma „Ozoli 1”, 

Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu, kas reģistrēts Alūksnes novada 

pašvaldībā 03.02.2015. ar Nr.ANP/1-24/15/85, pamatojoties uz Civillikuma 927.pantu, 

likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu un otro daļu, 4.panta ceturtās daļas 

5.punktu, 5.panta pirmo un piekto daļu, 8.panta trešo daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, 

45.panta ceturto daļu, 

  

1. Sagatavot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu dzīvokli, 

„Ozolos 1” – 1, Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā ar kopējo platību 70m² un ar to 

saistītām kopīpašuma 700/1031 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes. 
 

2. Noteikt, ka novērtēšanas un atsavināšanas procesa veikšanas izdevumus, sedz dzīvokļa 

īrniece [..]. Pēc dzīvokļa atsavināšanas procesa pabeigšanas, atsavināšanas izdevumus 

iekļaut dzīvokļa pirkuma līgumā noteiktajā cenā.  

 

3. Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības īpašumu „Ozoli 1” – 1, Veclaicenes 

pagastā, Alūksnes novadā, pārdodot par brīvu cenu dzīvokļa īrniecei.  

 

4. Uzdot nosacītās cenas noteikšanu un dzīvokļa īpašuma atsavināšanu veikt   Īpašumu 

atsavināšanas komisijai. 
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LĒMUMS Nr.106 

 

Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Ozoli 1” – 2, Veclaicenes 

pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu 

 

Izskatot [..], personas kods [..], deklarētā dzīvesvieta „Ozolos 1” – 1, Veclaicenes 

pagastā, Alūksnes novadā, atsavināšanas ierosinājumu par nekustamā īpašuma „Ozoli 1”, 

Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu, kas reģistrēts Alūksnes novada 

pašvaldībā 03.02.2015. ar Nr.ANP/1-24/15/85, pamatojoties uz Civillikuma 927.pantu, 

likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu un otro daļu, 4.panta ceturtās daļas 

5.punktu, 5.panta pirmo un piekto daļu, 8.panta trešo daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, 

45.panta ceturto daļu, 

  

1. Sagatavot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu dzīvokli, 

„Ozolos 1” – 2, Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā ar kopējo platību 33,10m² un ar 

to saistītām kopīpašuma 331/1031 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un 

zemes. 
 

2. Noteikt, ka novērtēšanas un atsavināšanas procesa veikšanas izdevumus, sedz dzīvokļa 

īrniece [..]. Pēc dzīvokļa atsavināšanas procesa pabeigšanas, atsavināšanas izdevumus 

iekļaut dzīvokļa pirkuma līgumā noteiktajā cenā.  

 

3. Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības īpašumu „Ozoli 1” – 2, Veclaicenes 

pagastā, Alūksnes novadā, pārdodot par brīvu cenu dzīvokļa īrniecei.  

 

4. Uzdot nosacītās cenas noteikšanu un dzīvokļa īpašuma atsavināšanu veikt   Īpašumu 

atsavināšanas komisijai. 
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LĒMUMS Nr.107 

 

Par līdzfinansējumu biedrības  

„ALŪKSNES NOVADA ATTĪSTĪBAI” projekta realizācijai  

 

Izskatot biedrības „ALŪKSNES NOVADA ATTĪSTĪBAI” 24.02.2015. iesniegumu, 

kas saņemts un reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 24.02.2015. ar Nr.ANP/1-41/15/773, 

pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 67.pantu, Alūksnes novada domes 

22.11.2012. saistošo noteikumu Nr.32/2012 „Par Alūksnes novada pašvaldības 

līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski nozīmīgiem projektiem” 1.4.5.apakšpunktu, 

1.8.punktu, 3.6.1.apakšpunktu, Tautsaimniecības komitejas 09.03.2015. lēmumu, protokols 

Nr.4, 5.punkts, 

 

1. Piešķirt līdzfinansējumu biedrībai „ALŪKSNES NOVADA ATTĪSTĪBAI”, reģistrācijas 

numurs 40008140695, projekta „Rotaļas un atpūta patīkamā vidē” realizācijai 

430,00 EUR (četri simti trīsdesmit euro) apmērā.  

 

2. Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektorei J.ČUGUNOVAI nodrošināt līguma 

noslēgšanu par biedrības atbalstītā projekta realizēšanu. 

 

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Valmieras tiesu namā, Voldemāra 

Baloža ielā 13A, Valmierā, LV-4201. 
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LĒMUMS Nr.108 

 

Par līdzfinansējumu biedrības  

„Interešu centrs „JAUNANNA”” projekta realizācijai  

 

Izskatot biedrības „Interešu centrs „JAUNANNA”” 25.02.2015. iesniegumu, kas 

saņemts un reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 25.02.2015. ar Nr.ANP/1-41/15/789, 

pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 67.pantu, Alūksnes novada domes 

22.11.2012. saistošo noteikumu Nr.32/2012 „Par Alūksnes novada pašvaldības 

līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski nozīmīgiem projektiem” 1.4.5.apakšpunktu, 

1.8.punktu, 3.6.1.apakšpunktu, Tautsaimniecības komitejas 09.03.2015. lēmumu, protokols 

Nr.4, 4.punkts, 

 

1. Piešķirt līdzfinansējumu biedrībai „Interešu centrs „JAUNANNA””, reģistrācijas numurs 

40008045371, projekta „Pededzes krasta akmensdārza otrā elpa” realizācijai 265,00 EUR 

(divi simti sešdesmit piecu euro) apmērā.  

 

2. Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektorei J.ČUGUNOVAI nodrošināt līguma 

noslēgšanu par biedrības atbalstītā projekta realizēšanu. 

 

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Valmieras tiesu namā, Voldemāra 

Baloža ielā 13A, Valmierā, LV-4201. 

 

  Domes priekšsēdētājs                            A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.109 

 

Par līdzfinansējumu Alūksnes pilsētas pensionāru Biedrībai „SUDRABS”  

projekta “Starpnovadu senioru apvienību pavasara svētki „Alūksne Lieldienu šūpolēs”” 

realizācijai 

 

  Izskatot Alūksnes pilsētas pensionāru Biedrības „SUDRABS” 10.02.2015. pieteikumu 

par projektu “Starpnovadu senioru apvienību pavasara svētki „Alūksne Lieldienu šūpolēs””, 

reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 10.02.2015. ar Nr.ANP/1-41/15/562, 

pamatojoties uz Alūksnes novada domes 22.11.2012. saistošo noteikumu Nr.32/2012 „Par 

Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski nozīmīgiem 

projektiem”, 1.4.2.apakšpunktu, 1.8.punktu, 3.6.1.apakšpunktu, Administratīvā procesa 

likuma 67.pantu, Sociālās, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 11.03.2015.  lēmumu, 

protokols Nr.4, 11.punkts, 

 

1. Piešķirt līdzfinansējumu Alūksnes pilsētas pensionāru Biedrībai „Sudrabs”, reģistrācijas 

Nr.40008186760, projekta “Starpnovadu senioru apvienību pavasara svētki „Alūksne 

Lieldienu šūpolēs”” realizācijai 300,00 EUR (trīs simti euro) apmērā.  

 

2. Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektorei J.ČUGUNOVAI nodrošināt līguma 

noslēgšanu par biedrības atbalstītā projekta realizēšanu. 

 

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Valmieras tiesu namā, Voldemāra 

Baloža ielā 13A, Valmierā, LV-4201. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                        A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr.110 
 

Par līdzfinansējumu Alūksnes novada sieviešu apvienībai “Katrīna” projekta  

„7.vasaras skola Jaunannā “Tu lidosi, cik augstu pati vēlies!” 

realizācijai 

 

Izskatot biedrības „Alūksnes novada sieviešu apvienība “Katrīna”” 24.02.2015. 

pieteikumu par projektu „7.vasaras skola Jaunannā “Tu lidosi, cik augstu pati vēlies!”, 

reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 25.02.2015. ar Nr. ANP/1-41/15/787, 

pamatojoties uz Alūksnes novada domes 22.11.2012. saistošo noteikumu Nr.32/2012 „Par 

Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski nozīmīgiem 

projektiem” 1.4.2.apakšpunktu, 1.8.punktu, 3.6.1.apakšpunktu, Administratīvā procesa likuma 

67.pantu, Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 11.03.2015. lēmumu, protokols Nr.4, 

7.punkts, 

 

1. Piešķirt līdzfinansējumu biedrībai „Alūksnes novada sieviešu apvienība “Katrīna””, 

reģistrācijas Nr.50008174161, projekta „7.vasaras skola Jaunannā “Tu lidosi, cik augstu 

pati vēlies!”, realizācijai, 430,00 EUR (četri simti trīsdesmit  euro) apmērā. 

 

2. Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektorei J.ČUGUNOVAI nodrošināt līguma 

noslēgšanu par biedrības atbalstītā projekta realizēšanu. 

 

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Valmieras tiesu namā, Voldemāra 

Baloža ielā 13A, Valmierā, LV-4201. 
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LĒMUMS Nr.111 

 

Par līdzfinansējumu biedrībai „Latviskais mantojums” projekta  „Strautiņu skolas 

saime- novadnieka Jāņa Grestes darba turpinātāja”  

realizācijai 

 

        Izskatot biedrības „Latviskais mantojums” 24.02.2015. pieteikumu par projektu 

„Strautiņu skolas saime - novadnieka Jāņa Grestes darba turpinātāja”, reģistrēts Alūksnes 

novada pašvaldībā 25.02.2015. ar Nr.ANP/1-41/15/778, 

pamatojoties uz Alūksnes novada domes 22.11.2012. saistošo noteikumu Nr.32/2012 „Par 

Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski nozīmīgiem 

projektiem” 1.4.2.apakšpunktu, 1.8.punktu, 3.6.1.apakšpunktu, Administratīvā procesa likuma 

67.pantu, Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 11.03.2015. lēmumu, protokols Nr.4, 

8.punkts, 

1. Piešķirt līdzfinansējumu biedrībai „Latviskais mantojums”, reģistrācijas 

Nr.40008205686, projekta „Strautiņu skolas saime - novadnieka Jāņa Grestes darba 

turpinātāja” , realizācijai 598,00 EUR (pieci simti deviņdesmit astoņu  euro) apmērā. 

 

2. Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektorei J.ČUGUNOVAI nodrošināt līguma 

noslēgšanu par biedrības atbalstītā projekta realizēšanu. 

 

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Valmieras tiesu namā, Voldemāra 

Baloža ielā 13A, Valmierā, LV-4201. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                        A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr.112 

 

Par līdzfinansējumu biedrībai „REMIS” 

projekta  „Suņu apmācības laukuma aprīkojuma - šķēršļu izgatavošana” realizācijai 

 

Izskatot biedrības „REMIS” 23.02.2015. pieteikumu par projektu „Suņu apmācības 

laukuma aprīkojuma - šķēršļu izgatavošana”, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 

23.02.2015. ar Nr.ANP/1-41/115/754, 

pamatojoties uz Alūksnes novada domes 22.11.2012. saistošo noteikumu Nr.32/2012 „Par 

Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski nozīmīgiem 

projektiem” 1.4.3.apakšpunktu, 1.8.punktu, 3.6.1.apakšpunktu, Administratīvā procesa likuma 

67.pantu, Sociālā, izglītības un kultūras komitejas 11.03.2015. lēmumu, protokols Nr.4, 

5.punkts, 

 

1. Piešķirt līdzfinansējumu biedrībai „REMIS”, reģistrācijas Nr.40008066778, projekta 

„Suņu apmācības laukuma aprīkojuma - šķēršļu izgatavošana”, realizācijai 600,00 EUR 

(seši simti  euro) apmērā. 

2. Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektorei J.ČUGUNOVAI nodrošināt līguma 

noslēgšanu par biedrības atbalstītā projekta realizēšanu. 

 

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Valmieras tiesu namā, Voldemāra 

Baloža ielā 13A, Valmierā, LV-4201. 
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LĒMUMS Nr.113 

 

Par līdzfinansējumu biedrībai „Sporta klubs Zeltiņi” 

projekta „Zeltiņu pagasta atklātās krosa skriešanas seriāla sacensības „Mizojam, ka 

prieks”” realizācijai 

 

Izskatot biedrības „Sporta klubs Zeltiņi” 19.02.2015. pieteikumu par projektu „Zeltiņu 

pagasta atklātās krosa skriešanas seriāla sacensības „Mizojam, ka prieks””, reģistrēts 

Alūksnes novada pašvaldībā 19.02.2015. ar Nr.ANP/1-41/15/722, 

pamatojoties uz Alūksnes novada domes 22.11.2012. saistošo noteikumu Nr.32/2012 „Par 

Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski nozīmīgiem 

projektiem” 1.4.3.apakšpunktu, 1.8.punktu, 3.6.1.apakšpunktu, Administratīvā procesa likuma 

67.pantu, Sociālā, izglītības un kultūras komitejas 11.03.2015. lēmumu, protokols Nr.4, 

10.punkts, 

 

1. Piešķirt līdzfinansējumu biedrībai „Sporta klubs Zeltiņi”, reģistrācijas 

Nr.40008122562, projekta „Zeltiņu pagasta atklātās krosa skriešanas seriāla 

sacensības „Mizojam, ka prieks”” realizācijai 600,00 EUR (seši simti euro) apmērā. 

 

2. Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektorei J.ČUGUNOVAI nodrošināt līguma 

noslēgšanu par biedrības atbalstītā projekta realizēšanu. 

 

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Valmieras tiesu namā, Voldemāra 

Baloža ielā 13A, Valmierā, LV-4201. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                        A.DUKULIS 

 
  

www.al
uk

sn
e.l

v



 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods  90000018622 

DĀRZA IELĀ 11, ALŪKSNĒ, ALŪKSNES NOVADĀ, LV – 4301, TĀLRUNIS 64381496, FAKSS 64381150, 

E-PASTS: dome@aluksne.lv 

A/S „SEB banka”, KODS  UNLALV2X, KONTS Nr.LV58UNLA0025004130335  

Alūksnē 

2015.gada 26.martā                             sēdes protokols Nr.7, 21.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.114 

 

Par līdzfinansējumu biedrībai „Latvijas Nedzirdīgo savienība”  

projekta „Dzied vasara Latvijas vainagā” realizācijai 

 

  Izskatot biedrības „Latvijas Nedzirdīgo savienība” Alūksnes grupas 23.02.2015. 

pieteikumu par projektu „Dzied vasara Latvijas vainagā” reģistrēts Alūksnes novada 

pašvaldībā 24.02.2015. ar Nr.ANP/1-41/15/774, konstatēts: 

biedrība lūdz piešķirt līdzfinansējumu 600,00 EUR apmērā pasākuma „Dzied vasara 

Latvijas vainagā”  izdevumu segšanai.  

Izvērtējot biedrības pieteikumu un tam pievienotos dokumentus, konstatēts, ka pasākuma 

kvalitāte un pasākuma norise netiek apdraudēta izslēdzot no izmaksām krekliņu un cepuru 

iegādi 230,25 EUR vērtībā. 

Ņemot vērā Alūksnes novada domes 22.11.2012. saistošo noteikumu Nr.32/2012 „Par 

Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski nozīmīgiem projektiem 

(pasākumiem)”, 1.4.2.apakšpunktu, 1.8.punktu, 3.6.2.apakšpunktu, Administratīvā procesa 

likuma 67.pantu, Sociālās, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 11.03.2015. lēmumu, 

protokols Nr.4, 9.punkts, 

1. Piešķirt daļēju līdzfinansējumu biedrībai „Latvijas Nedzirdīgo savienība”, reģistrācijas 

Nr.40008000615, projekta „Dzied vasara Latvijas vainagā” realizācijai 369,75 EUR 

(trīs simti sešdesmit deviņu  euro un 75 centu) apmērā pasākuma izdevumu segšanai.  

 

2. Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektorei J.ČUGUNOVAI nodrošināt līguma 

noslēgšanu par biedrības atbalstītā projekta realizēšanu. 

 

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Valmieras tiesu namā, Voldemāra 

Baloža ielā 13A, Valmierā, LV - 4201. 
 

Domes priekšsēdētājs                                        A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr.115 

 

Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības Nolikumā Nr.3/2013 „Par Alūksnes 

novada pašvaldības apbalvojumiem” 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Valsts 

apbalvojumu likuma 2.panta otro daļu un Ministru kabineta 05.10.2010. noteikumu Nr.928 

„Kārtība, kādā dibināmi valsts institūciju un pašvaldību apbalvojumi” 8.punktu, 

 

Izdarīt Alūksnes novada pašvaldības Nolikumā N3.3/2013 „Par Alūksnes novada pašvaldības 

apbalvojumiem” (turpmāk tekstā – Nolikums), apstiprināts ar Alūksnes novada domes 

28.03.2013. lēmumu Nr.163 (prot.Nr.5, 83.p.), šādus grozījumus: 

 

1. Aizstāt 12.punktā skaitli un vārdu „10 (desmit)” ar skaitli un vārdu „5 (piecām)”. 

 

2. Izteikt 25.punktu šādā redakcijā: „Vērtējot apbalvojumam izvirzītos pretendentus, tiek 

ņemti vērā: uz pašvaldības budžetu attiecināmo nodokļu maksājumi un sekmīga 

saimnieciskā darbība nozarē, kā arī stabilitāte un izaugsmi raksturojoši saimnieciskie 

rādītāji, uzņēmuma reputācija, pakalpojumu pieejamība un kvalitāte”. 

 

3. Aizstāt 30.punktā vārdu „janvārī” ar skaitli un vārdu „1.ceturksnī”. 

 

4. Svītrot 33.punktu. 

 

5. Aizstāt 51.punktā vārdu „janvārī” ar skaitli un vārdu „1.ceturksnī”. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                       A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr.116 

 

Par grozījumu Jaunlaicenes pagasta bibliotēkas nolikumā 

 

 Pamatojoties uz Bibliotēku likuma 4.panta otro daļu, likuma „Par pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļas 27.punktu, 

 

Izdarīt grozījumu Jaunlaicenes pagasta bibliotēkas nolikumā, apstiprināts ar Alūksnes 

novada domes 23.12.2010. lēmumu Nr.736 „Par Jaunlaicenes pagasta bibliotēkas nolikuma 

apstiprināšanu” (sēdes protokols Nr.20., 21. punkts), izsakot 5.punktu šādā redakcijā: 

„5. Bibliotēkas juridiskā adrese ir: „Riekstiņi”, Jaunlaicene, Jaunlaicenes pagasts, 

Alūksnes novads, LV- 4336”. 
 

  

Domes priekšsēdētājs        A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr.117 

 

Par Alūksnes novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas skaitlisko sastāvu 

 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, Alūksnes 

novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas nolikuma (apstiprināts ar Alūksnes novada domes 

18.02.2010. lēmumu Nr.80, sēdes protokols Nr.3, 21.punkts) 4.1.punktu, 

 

Izdarīt grozījumus Alūksnes novada domes 21.01.2010. lēmumā Nr.35 „Par Alūksnes 

novada pašvaldības pastāvīgās komisijas „Dzīvokļu komisija” izveidošanu” (sēdes protokols 

Nr.1, 37.punkts): aizstāt 1.punktā vārdu „piecu” ar vārdu „četru”. 
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LĒMUMS Nr.118 

 

Par biedrības „Reģionālo attīstības centru apvienība” dibināšanu 

 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu, 27.panta 

pirmās daļas 8. un 27.punktu, Biedrību un nodibinājumu likuma 24.pantu,  

 

1. Kā vienam no dibinātājiem piedalīties biedrības „Reģionālo attīstības centru apvienība” 

(turpmāk tekstā – Biedrība) dibināšanā. 

2. Pilnvarot Alūksnes novada domes priekšsēdētāju Arturu DUKULI Alūksnes novada 

pašvaldības vārdā piedalīties Biedrības dibināšanas sapulcē, parakstīt lēmumu par 

Biedrības dibināšanu, statūtus, pieteikumu reģistra iestādei tās reģistrācijai, veikt citas, ar 

Biedrības dibināšanu saistītas darbības un parakstīt nepieciešamos dokumentus. 

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu. 
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LĒMUMS Nr.119 

 

Par  vēlētāju parakstu apliecināšanu 

 

Pamatojoties uz likuma „Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas 

pilsoņu iniciatīvu” 22.panta otro daļu, 

 

1.Uzdot šādiem pašvaldības darbiniekiem, kuri realizē dzīvesvietas deklarēšanas 

iestādes funkcijas, veikt vēlētāju parakstu apliecināšanu likuma „Par tautas nobalsošanu, 

likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu” ietvaros: 

Zinaidai SILIRAVAI, personas kods [..], Alsviķu pagasta pārvaldes lietvedei; 

Skaidrītei LĪDACIŅAI, personas kods [..], Annas pagasta pārvaldes lietvedei; 

Rudītei PEHLAKAI, personas kods [..], Ilzenes pagasta pārvaldes sekretārei; 

Rudītei POLEI, personas kods [..], Jaunalūksnes pagasta pārvaldes sekretārei; 

Ievai VIMBAI, personas kods [..], Jaunannas pagasta pārvaldes lietvedei; 

Sandrai OTSAI, personas kods [..], Jaunlaicenes pagasta pārvaldes sekretārei-

lietvedei; 

Dinai OZOLAI, personas kods [..], Kalncempju pagasta pārvaldes sekretārei-lietvedei; 

Ilzei PAIA, personas kods [..], Liepnas pagasta pārvaldes lietvedības sekretārei; 

Svetlanai PRENKAI-MIHAILOVAI, personas kods [..], Malienas pagasta pārvaldes 

sekretārei; 

Mudītei MUCENIECEI, personas kods [..], Mālupes pagasta pārvaldes lietvedības 

sekretārei; 

Mirdzai KORNEI, personas kods [..], Pededzes pagasta pārvaldes sekretārei-lietvedei; 

Strautai Inārai KLAIPAI, personas kods [..], Veclaicenes pagasta pārvaldes sekretārei; 

Elitai LAIVAI, personas kods [..], Zeltiņu pagasta pārvaldes lietvedei; 

Ivetai VĀRTUKAPTEINEI,  personas kods  [..], Jaunlaicenes, Veclaicenes un 

Ziemeru pagastu pārvalžu vadītājai; 

Maretai ESTAMIROVAI, personas kods  [..], Mārkalnes pagasta pārvaldes sekretārei-

lietvedei; 

Inārai KAPULINSKAI, personas kods  [..],  Alūksnes novada pašvaldības 

administrācijas nodokļu inspektorei. 

2.Uzdot Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektorei J.ČUGUNOVAI nodrošināt 

lēmuma izpildi. 
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LĒMUMS Nr.120 

 

Par paraksta apliecināšanas maksu 

 

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

apakšpunktu, likuma “Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu 

iniciatīvu” 22.panta trešo daļu, Bāriņtiesu likuma 79.panta  pirmās daļas 7.punktu un 

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

 

Apstiprināt maksu par paraksta apliecināšanu saistībā ar parakstu vākšanu par 

likumprojektu vai Satversmes grozījumu projektu Alūksnes novada bāriņtiesā vai Alūksnes 

novada pašvaldības institūcijā 1,17 EUR (viena euro 17 centu) apmērā bez Pievienotās 

vērtības nodokļa. 
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LĒMUMS Nr.121 

 

Par projektu ,,Lūkumīša ezera ekspluatācijas noteikumu izstrāde”   

 

 Izskatot Mārkalnes pagasta pārvaldes 12.03.2015. iesniegumu Nr.MRPP/1-5/15/48, 

reģistrētu Alūksnes novada pašvaldībā 12.03.2015. ar Nr.ANP/1-33/15/982, un, pamatojoties 

uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas ievaddaļu, Zvejniecības likuma 5.panta 

ceturto daļu un 7.panta ceturto daļu, Ministru kabineta 02.03.2010. noteikumiem Nr.215 

„Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu 

līdzekļiem”, 

 

1. Alūksnes novada pašvaldībai piedalīties projektu konkursā Valsts atbalsta 

zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda līdzekļiem pasākumā „Zinātniskās 

pētniecības programmu finansēšanai un līdzdalībai starpvalstu sadarbībā zinātniskajos 

pētījumos zivsaimniecībā, izņemot tādu iesniegto programmu un pētījumu 

finansēšanu, kuri pretendē uz finansējuma saņemšanu no citu valstu vai ES fondu 

finansējuma” ar projekta pieteikumu ,,Lūkumīša ezera ekspluatācijas noteikumu 

izstrāde”.  

2. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas 8 276,40 EUR (astoņi tūkstoši divi simti 

septiņdesmit seši euro un 40 centi), ko sastāda Zivju fonda finansējums 5 976,40 EUR 

(pieci tūkstoši deviņi simti septiņdesmit sešu euro un 40 centu) apmērā un Alūksnes 

novada pašvaldības līdzfinansējums 2300,00 EUR (divi tūkstoši trīs simti euro) 

apmērā. 

3. Projekta atbalsta gadījumā:  

3.1. nodrošināt šī lēmuma 2.punktā noteikto Alūksnes novada pašvaldības 

līdzfinansējumu no Alūksnes novada pašvaldības 2015.gada budžeta līdzekļiem; 

3.2. noteikt par projekta realizāciju atbildīgo personu Alūksnes novada pašvaldības 

Mārkalnes un Pededzes pagastu pārvalžu vadītāju Daigu VĪTOLU.   
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LĒMUMS Nr.122 

 

Par Alūksnes novada domes lēmuma atzīšanu par spēku zaudējušu 

 

Ņemot vērā biedrības “Sporta klubs “Alūksne”” 23.02.2015. iesniegumu, reģistrētu 

Alūksnes novada pašvaldībā 23.02.2015. ar Nr.ANP/1-41/15/748,  un pamatojoties uz likuma 

„Par pašvaldībām” 12.pantu un 21.panta pirmās daļas ievaddaļu,  

 

Atzīt par spēku zaudējušu Alūksnes novada domes 24.07.2014. lēmumu Nr.268 „Par 

biedrības „Sporta klubs „Alūksne”” projektu” ar šī lēmuma pieņemšanas dienu. 
 

Domes priekšsēdētājs                       A.DUKULIS 
  

www.al
uk

sn
e.l

v



 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods  90000018622 

DĀRZA IELĀ 11, ALŪKSNĒ, ALŪKSNES NOVADĀ, LV – 4301, TĀLRUNIS 64381496, FAKSS 64381150, 

E-PASTS: dome@aluksne.lv 

A/S „SEB banka”, KODS  UNLALV2X, KONTS Nr.LV58UNLA0025004130335  

Alūksnē 

2015.gada 26.martā                             sēdes protokols Nr.7, 30.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.123 

 

Par saistošo noteikumu Nr.6 /2015 

„Grozījumi Alūksnes novada domes 2010.gada 21.janvāra saistošajos  

noteikumos Nr.5/2010 „Par sociālajiem pakalpojumiem Alūksnes novada pašvaldībā”” 

izdošanu 

 

 

Pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3.panta trešo daļu, 

Ministru kabineta 2003.gada 27.maija noteikumu Nr.275 „Sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek 

segtas no pašvaldības budžeta” 6.punktu, 

 

 Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.6/2015 „Grozījumi Alūksnes novada domes 

2010.gada 21.janvāra saistošajos noteikumos Nr.5/2010 „Par sociālajiem pakalpojumiem 

Alūksnes novada pašvaldībā””  un to paskaidrojuma rakstu. 
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LĒMUMS Nr.124 

 

Par siltumapgādes maksas noteikšanu Jaunlaicenes pagastā 

 

Izskatot Alūksnes novada pašvaldības Jaunlaicenes pagasta pārvaldes 13.03.2015. 

iesniegumu Nr.JLPP/1-5/15/17, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 13.03.2015. ar 

Nr.ANP/1-33/15/993, ar ierosinājumu noteikt tarifu Jaunlaicenes pagasta pārvaldes ražotajai 

un piegādātajai siltumenerģijai,  

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu, 21.panta 

pirmās daļas 14.punkta “d” apakšpunktu, Pievienotās vērtības nodokļa likuma 5.panta pirmās 

daļas 1.punktu, 41.panta pirmās daļas 1. un 2.punktu, 42.panta  divpadsmito daļu, 

 

1. Apstiprināt maksu par Jaunlaicenes pagasta pārvaldes piegādāto siltumenerģiju: 

1.1. fiziskām personām – 60,51 EUR/MWh, apliekams ar Pievienotās vērtības nodokli 

12% apmērā; 

1.2. juridiskajām personām – 60,51 EUR/MWh, apliekams ar Pievienotās vērtības nodokli 

21% apmērā. 

2. Lēmuma izpildi nodrošina Jaunlaicenes pagasta pārvalde. 

3. Lēmums stājas spēkā ar 2015.gada 1.maiju. 

4. Noteikt, ka ar šī lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē Alūksnes novada domes 24.03.2011. 

lēmums Nr.143 „Par siltumapgādes tarifa noteikšanu Jaunlaicenes pagastā”. 
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LĒMUMS Nr.125 

 

Par atbalstu projekta īstenošanai un līdzekļu piešķiršanu  

 

 Izskatot Alūksnes muzeja 05.03.2015. iesniegumu Nr.MUZ/1-9/15/7 “Par 

līdzfinansējumu projektā”,  kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 11.03.2015. ar 

Nr.ANP/1-42/15/957,  

ņemot vērā Valsts kultūrkapitāla fonda 05.03.2015. vēstuli Nr.2015-1-KMA018-P 

“Par konkursa rezultātiem”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 09.03.2015. ar 

Nr.ANP/1-35/15/913, 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 15.panta 

pirmās daļas 5.punktu un 21.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 

30.pantu, 

 

1. Atbalstīt Eola tempļa Alūksnes muižas parkā izpētes darbus un restaurācijas projekta 

izstrādi. 

 

2. Piešķirt Alūksnes muzejam līdzfinansējumu 1513,00 EUR (viens tūkstotis pieci simti 

trīspadsmit euro) apmērā Eola tempļa Alūksnes muižas parkā izpētes darbiem un 

restaurācijas projekta izstrādei. 

 

3. Finansējumu nodrošināt, veicot Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta 2015.gadam 

apstiprinātā finansējuma pārkārtojumus no valdības funkcijas koda 049010 „ES projektu 

līdzfinansējums (pašvaldības projekti)” uz valdības funkcijas kodu 082201 „Alūksnes 

muzejs” par lēmuma 2.punktā minēto summu. 
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LĒMUMS Nr.126 

 
Par Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam pasākumu „Pamatpakalpojumi 

un ciematu atjaunošana lauku apvidos”  

 

Ņemot vērā plānoto Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam pasākumu M07 

„Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”, turpmāk tekstā – pasākums,  

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu 21.panta 

pirmās daļas 23.punktu, Tautsaimniecības komitejas 09.03.2015. priekšlikumu (protokola 

Nr.4, 9.p.), Finanšu komitejas 18.03.2015. priekšlikumu (protokola Nr.4, 21.p.), 

 

1. Alūksnes novada pašvaldībai paredzamo Eiropas Savienības līdzfinansējumu 

pasākuma realizēšanai pagastos sadalīt proporcionāli reģistrēto autoceļu garumam. 

2. Uzdot pagastu pārvalžu vadītājiem pirms projektēšanas darbu uzsākšanas organizēt 

ieceru apspriešanu ar uzņēmējiem, lauksaimniekiem un iedzīvotājiem. 

3. Noteikt, ka Eiropas Savienības līdzfinansējums var tikt pārkārtots pagastu pārvalžu 

vadītāju pārvaldāmo teritoriju ietvaros. 

 

 

  Domes priekšsēdētājs                    A.DUKULIS 
 

  www.al
uk

sn
e.l

v



 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods  90000018622 

DĀRZA IELĀ 11, ALŪKSNĒ, ALŪKSNES NOVADĀ, LV – 4301, TĀLRUNIS 64381496, FAKSS 64381150, 

E-PASTS: dome@aluksne.lv 

A/S „SEB banka”, KODS  UNLALV2X, KONTS Nr.LV58UNLA0025004130335  

Alūksnē 

2015.gada 26.martā                             sēdes protokols Nr.7, 34.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.127 

Par Alūksnes novada pagastu teritoriālo vienību infrastruktūras un vides kvalitātes 

uzlabošanas mērķprogrammu 2015.gadam 

Pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu, likuma 

„Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu, Alūksnes novada domes 23.01.2014. noteikumiem 

Nr.1/2014 „Par Alūksnes novada pagastu teritoriālo vienību infrastruktūras un vides kvalitātes 

uzlabošanas mērķprogrammu 2014.-2017.gadam”, Jaunalūksnes pagasta pārvaldes 

17.02.2015. iesniegumu Nr.JPP/1-5/15/15, Liepnas pagasta pārvaldes 16.02.2015. iesniegumu 

Nr.LPP/1-5/15/20, Veclaicenes pagasta pārvaldes 19.02.2015. iesniegumu Nr.VPP/1-5/15/15, 

Annas pagasta pārvaldes 17.02.2015. iesniegumu Nr.ASPP/1-5/15/9, Zeltiņu pagasta 

pārvaldes 16.02.2015. iesniegumu Nr.ZPP/1-5/15/11, Jaunlaicenes pagasta pārvaldes 

16.02.2015. iesniegumu Nr.JLPP/1-5/15/10, Kalncempju pagasta pārvaldes 17.02.2015. 

iesniegumu Nr.KPP/1-5/15/8 un saskaņā ar Alūksnes novada domes priekšsēdētāja 

11.03.2015. rīkojumu Nr.ANP/1-6/15/87 „Par komisijas izveidošanu” izveidotās vērtēšanas 

komisijas par finansējuma sadali 2015.gadā Alūksnes novada teritoriālo vienību 

infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas projektiem 12.03.2015. lēmumu,   

 

1. Atbalstīt šādus Alūksnes novada pagastu teritoriālo vienību infrastruktūras un vides 

kvalitātes uzlabošanas projektus: 

1.1. Zeltiņu pagasta pārvaldes projektu „Zeltiņu pagasta publisko teritoriju 

apgaismojuma infrastruktūras attīstība” ar indikatīvo summu līdz 30 700 EUR 

(trīsdesmit tūkstoši  septiņi simti euro); 

1.2. Jaunlaicenes pagasta pārvaldes projektu „Jaunlaicenes pagasta publisko teritoriju 

apgaismojuma infrastruktūras attīstība” ar indikatīvo summu līdz 40 000 EUR 

(četrdesmit tūkstoši euro); 

1.3. Veclaicenes pagasta pārvaldes projektu „Ārējā apgaismojuma tīklu izbūve 

Veclaicenes pagasta Kornetu ciemā” ar indikatīvo summu līdz 10 000 EUR (desmit 

tūkstoši euro); 

1.4. Kalncempju pagasta pārvaldes projektu „Kalncempju pagasta centra teritorijas 

apgaismojuma infrastruktūras izveide un labiekārtošana” ar indikatīvo summu līdz 

20 000 EUR (divdesmit tūkstoši euro); 

1.5. Liepnas pagasta pārvaldes projektu „Vides pieejamības uzlabošana Liepnas tautas 

namam” ar indikatīvo summu līdz 14 174 EUR (četrpadsmit tūkstoši  viens simts 

septiņdesmit četri euro); 
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1.6. Jaunalūksnes pagasta pārvaldes projektu “Pašvaldības īpašuma “Pūcītes” 

teritorijas labiekārtošana” summu līdz EUR 19 832 (deviņpadsmit tūkstoši astoņi simti 

trīsdesmit divi euro); 

1.7. Annas pagasta pārvaldes projektu „Annas tautas nama skatītāju zāles un skatuves 

zāles grīdu seguma nomaiņa un sanitārā mezgla remonts” ar indikatīvo summu līdz 

EUR 25 000 (divdesmit  pieci tūkstoši euro).  

 

3. Pēc iepirkuma procedūras rezultātu izziņošanas, projektu iesniedzējiem informēt Alūksnes 

novada domi par precizēto finansējuma apmēru un projekta īstenošanā iesaistīto konkrēto 

pašvaldības iestādi. 

 

4. Projektu iesniedzēji var uzsākt īstenot projektu pēc iepirkuma procedūras rezultātu 

izziņošanas un Alūksnes novada domes Finanšu komitejas saskaņojuma saņemšanas. 

 

5. Finanšu nodaļai nodrošināt finansējuma pārdales iekļaušanu pašvaldības budžeta 

grozījumos pēc šī lēmuma 2. un 3.punktā minētās informācijas saņemšanas. 
 

Domes priekšsēdētājs                   A.DUKULIS 
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Lēmuma projekts satur ierobežotas  

pieejamības informāciju 

 

 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods  90000018622 

DĀRZA IELĀ 11, ALŪKSNĒ, ALŪKSNES NOVADĀ, LV – 4301, TĀLRUNIS 64381496, FAKSS 64381150, 

E-PASTS: dome@aluksne.lv 

A/S „SEB banka”, KODS  UNLALV2X, KONTS Nr.LV58UNLA0025004130335  

Alūksnē 

2015.gada 26.martā                             sēdes protokols Nr.7, 35.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.128 

 

Par grozījumiem Alūksnes novada domes 18.12.2014. lēmumā Nr.468 „Par amata vietu 

un amatpersonu un darbinieku atlīdzības apstiprināšanu” 

 

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

novada domes 28.11.2013. noteikumu Nr.3/2013 „Par atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā” 

5.10.punktu un Alūksnes novada domes 09.02.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.4/2015 

„Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2015.gadam”,  

 

Izdarīt grozījumus Alūksnes novada domes 18.12.2014. lēmumā Nr.468 „Par amata vietu 

un amatpersonu un darbinieku  atlīdzību apstiprināšanu”, ar 01.04.2015. izsakot jaunā 

redakcijā lēmuma: 

1. 4.pielikumu „Alūksnes novada bāriņtiesa”; 

2. 49.pielikumu „Liepnas internātpamatskola”. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                            A.DUKULIS 
  www.al
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Satur ierobežotas pieejamības informāciju 

 

 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods  90000018622 

DĀRZA IELĀ 11, ALŪKSNĒ, ALŪKSNES NOVADĀ, LV – 4301, TĀLRUNIS 64381496, FAKSS 64381150, 

E-PASTS: dome@aluksne.lv 

A/S „SEB banka”, KODS  UNLALV2X, KONTS Nr.LV58UNLA0025004130335  

Alūksnē 

2015.gada 26.martā                             sēdes protokols Nr.7, 36.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.129 

 

Par samaksas noteikšanu par sniegto ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu 
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