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2016.gada 28.aprīlī                                         sēdes protokols Nr.8, 1.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.128 

 

Par ciema statusa Karva Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā, atcelšanu un adrešu maiņu  

 

 Šobrīd Valsts adrešu reģistrā Alsviķu pagastā Alūksnes novadā reģistrēti pieci ciemi. 

Alūksnes novada teritorijas plānojumā, kas apstiprināts 2015. gada 27. augustā ar pašvaldības 

saistošajiem noteikumiem Nr. 14/2015 “Alūksnes novada teritorijas plānojums 2015.- 2027. 

gadam, Teritorijas izmantošanas apbūves noteikumi un grafiskā daļa”, izvērtējot situāciju,  

paredzēti četri ciemi: Alsviķi, Strautiņi, Aizupītes un Pullans, līdz ar to, nepieciešams lēmums 

par ciemam Karva ciema statusa atcelšanu. 

      Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 11.pants nosaka, ka ciema statusu  

piešķir un atceļ novada dome, pamatojoties uz vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu. Ar 

ciema robežām saistītie jautājumi tika ietverti Alūksnes novada teritorijas plānojuma 2015.-

2027.gadam redakcijās, par kurām sabiedriskās apspriešanas tika rīkotas laikā no 03.03.2014. 

līdz 25.04.2014., no 05.01.2015. līdz 26.01.2015. un no 22.04.2015. līdz 13.05.2015. 

 Atceļot ciema statusu nekustamajiem īpašumiem, kuri atrodas ciema Karva robežās, ir 

nepieciešams mainīt adresācijas objektu (ēku un zemes vienības uz kuras ēkas atrodas) 

adreses. Pašvaldībai attiecīgi jāmaina ēku un apbūvei paredzēto zemes vienību adreses,  

līdzšinējā adresē neiekļaujot piesaisti ciemam.  

  To pašu noteikumu 9.punkts nosaka, ka pašvaldības domei vai pašvaldības 

kompetentai institūcijai bez personas piekrišanas, izvērtējot konkrēto situāciju, ir tiesības 

piešķirt adresi, ja adrese adresācijas objektam nav piešķirta, un mainīt, likvidēt vai precizēt 

adreses pieraksta formu, ja reģistrētā adrese neatbilst šajos noteikumos minētajām      

prasībām.                          

  Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma” 11.panta pirmo 

daļu, 14.panta otro daļu, Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698  

“Adresācijas noteikumi” 2., 8.,  9., 13. un 15.punktu, Alūksnes novada domes  2015.gada 

27.augusta saistošiem noteikumiem Nr.14/2015 “Alūksnes novada teritorijas plānojuma 

2015.-2027.gadam, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” un to 

sastāvā esošo Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 3.2.nodaļas “Apdzīvojuma 

struktūra” 150.punktu un grafiskās daļas karti “Alsviķu pagasta teritorijas funkcionālā 

zonējuma karte”,  

 

1. Atcelt ciema statusu un likvidēt nosaukumu Alūksnes novada Alsviķu pagasta ciemam 

Karva (klasifikatora kods 100102121).  
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2. Mainīt zemes vienību un uz tām esošo ēku, kā arī attiecīgo adrešu daļu ēkās esošajām 

telpu grupām (dzīvokļiem), adreses: 

2.1. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36420020090, un uz tās esošām ēkām, ar 

kadastra apzīmējumu 36420020090001, 36420020090002, 36420020090003 un 

36420020090004,  adresi no “Āres”, Karva, Alsviķu pagasts, Alūksnes novads, 

LV-4333, uz “Āres”, Alsviķu pagasts, Alūksnes novads, LV-4333, 

2.2. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36420020094, un uz tās esošām ēkām, ar 

kadastra apzīmējumu 36420020094001, 36420020094002 un 36420020094003,  

adresi no “Āriņi”, Karva, Alsviķu pagasts, Alūksnes novads, LV-4333, uz “Āriņi”, 

Alsviķu pagasts, Alūksnes novads, LV-4333, 

2.3. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36420020028, un uz tās esošām ēkām, ar 

kadastra apzīmējumu 36420020028001, 36420020028002 un 36420020028003,  

adresi no “Bērzi”, Karva, Alsviķu pagasts, Alūksnes novads, LV-4333, uz “Bērzi”, 

Alsviķu pagasts, Alūksnes novads, LV-4333, 

2.4. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36420020020, un uz tās esošām ēkām, ar 

kadastra apzīmējumu 36420020020001, 36420020020002, 36420020020003, 

36420020020004 un 36420020020005,  adresi no “Bērzi 1”, Karva, Alsviķu 

pagasts, Alūksnes novads, LV-4333, uz “Bērzi 1”, Alsviķu pagasts, Alūksnes 

novads, LV-4333, 

2.5. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36420020034, un uz tās esošām ēkām, ar 

kadastra apzīmējumu 36420020034001, 36420020034002, 36420020034003, 

36420020034004, 36420020034005 un 36420020034006,  adresi no “Bieranti”, 

Karva, Alsviķu pagasts, Alūksnes novads, LV-4333, uz “Bieranti”, Alsviķu 

pagasts, Alūksnes novads, LV-4333, 

2.6. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36420020173, un uz tās esošām ēkām, ar 

kadastra apzīmējumu 36420020173001, 36420020173002, 36420020173003 un 

36420020173004,  adresi no “Birzes”, Karva, Alsviķu pagasts, Alūksnes novads, 

LV-4333, uz “Birzes”, Alsviķu pagasts, Alūksnes novads, LV-4333, 

2.7. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36420020166, un uz tās esošai ēkai, ar 

kadastra apzīmējumu 36420020166001, adresi no “Censti”, Karva, Alsviķu 

pagasts, Alūksnes novads, LV-4333, uz “Censti”, Alsviķu pagasts, Alūksnes 

novads, LV-4333, 

2.8. ēkā ar kadastra apzīmējumu 36420020166001 esošai telpu grupai adresi no 

“Censti”-1, Karva, Alsviķu pagasts, Alūksnes novads, LV-4333 uz “Censti”-1, 

Alsviķu pagasts, Alūksnes novads, LV-4333,  

2.9. ēkā ar kadastra apzīmējumu 36420020166001 esošai telpu grupai adresi no 

“Censti”-2, Karva, Alsviķu pagasts, Alūksnes novads, LV-4333 uz “Censti”-2, 

Alsviķu pagasts, Alūksnes novads, LV-4333,  

2.10. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36420020013, un uz tās esošām ēkām, ar 

kadastra apzīmējumu 36420020013001, 36420020013002 un 36420020013003,  

adresi no “Dārziņi”, Karva, Alsviķu pagasts, Alūksnes novads, LV-4333, uz 

“Dārziņi”, Alsviķu pagasts, Alūksnes novads, LV-4333, 

2.11. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36420020031, un uz tās esošām ēkām, ar 

kadastra apzīmējumu 36420020031001, 36420020031002, 36420020031003, 

36420020031004, 36420020031005 un 36420020031006,  adresi no “Dobelnieki”, 

Karva, Alsviķu pagasts, Alūksnes novads, LV-4333, uz “Dobelnieki”, Alsviķu 

pagasts, Alūksnes novads, LV-4333, 

2.12. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36420020190, un uz tās esošai ēkai, ar 

kadastra apzīmējumu 36420020190001, un ēkai, ar kadastra apzīmējumu 

36420020195001    adresi no “Kļaviņi 5”, Karva, Alsviķu pagasts, Alūksnes 

novads, LV-4333, uz “Kļaviņi 5”, Alsviķu pagasts, Alūksnes novads, LV-4333, 
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2.13. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36420020026, un uz tās esošām ēkām, ar 

kadastra apzīmējumu 36420020026001, 36420020026002 un 36420020026003,  

adresi no “Krāces”, Karva, Alsviķu pagasts, Alūksnes novads, LV-4333, uz 

“Krāces”, Alsviķu pagasts, Alūksnes novads, LV-4333, 

2.14. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36420020155, un uz tās esošām ēkām, ar 

kadastra apzīmējumu 36420020155001, 36420020155002, 36420020155003, 

36420020155004, 36420020155005 un 36420020155006,  adresi no “Krasti 1”, 

Karva, Alsviķu pagasts, Alūksnes novads, LV-4333, uz “Krasti 1”, Alsviķu 

pagasts, Alūksnes novads, LV-4333, 

2.15. telpu grupai, ar kadastra apzīmējumu 3642 0020155001001, adresi no “Krasti 1”-1, 

Karva, Alsviķu pagasts, Alūksnes novads, LV-4333, uz “Krasti 1”-1, Alsviķu 

pagasts, Alūksnes novads, LV-4333, 
2.16. telpu grupai, ar kadastra apzīmējumu 36420020155001002, adresi no “Krasti 1”-2, 

Karva, Alsviķu pagasts, Alūksnes novads, LV-4333, uz “Krasti 1”-2, Alsviķu 

pagasts, Alūksnes novads, LV-4333, 

2.17. telpu grupai, ar kadastra apzīmējumu 36420020155001003, adresi no “Krasti 1”-3, 

Karva, Alsviķu pagasts, Alūksnes novads, LV-4333, uz “Krasti 1”-3, Alsviķu 

pagasts, Alūksnes novads, LV-4333, 

2.18. telpu grupai, ar kadastra apzīmējumu 36420020155001004, adresi no “Krasti 1”-4, 

Karva, Alsviķu pagasts, Alūksnes novads, LV-4333, uz “Krasti 1”-4, Alsviķu 

pagasts, Alūksnes novads, LV-4333, 

2.19. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36420020046, un uz tās esošām ēkām, ar 

kadastra apzīmējumu 36420020046001, 36420020046002, 36420020046003,  un 

36420020046004, kā arī funkcionāli saistītām ēkām, ar kadastra apzīmējumu 

36420020157001, 36420020157002 un 36420020157003  adresi no “Krasti 2”, 

Karva, Alsviķu pagasts, Alūksnes novads, LV-4333, uz “Krasti 2”, Alsviķu 

pagasts, Alūksnes novads, LV-4333, 

2.20. telpu grupai, ar kadastra apzīmējumu 36420020046001001, adresi no “Krasti 2”-1, 

Karva, Alsviķu pagasts, Alūksnes novads, LV-4333, uz “Krasti 2”-1, Alsviķu 

pagasts, Alūksnes novads, LV-4333, 

2.21. telpu grupai, ar kadastra apzīmējumu 36420020046001002, adresi no “Krasti 2”-2, 

Karva, Alsviķu pagasts, Alūksnes novads, LV-4333, uz “Krasti 2”-2, Alsviķu 

pagasts, Alūksnes novads, LV-4333, 

2.22. telpu grupai, ar kadastra apzīmējumu 36420020046001003, adresi no “Krasti 2”-3, 

Karva, Alsviķu pagasts, Alūksnes novads, LV-4333, uz “Krasti 2”-3, Alsviķu 

pagasts, Alūksnes novads, LV-4333, 

2.23. telpu grupai, ar kadastra apzīmējumu 36420020046001004, adresi no “Krasti 2”-4, 

Karva, Alsviķu pagasts, Alūksnes novads, LV-4333, uz “Krasti 2”-4, Alsviķu 

pagasts, Alūksnes novads, LV-4333, 

2.24. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36420020022, un uz tās esošai ēkai, ar 

kadastra apzīmējumu 36420020022001, adresi no “Kraujiņas”, Karva, Alsviķu 

pagasts, Alūksnes novads, LV-4333, uz “ Kraujiņas”, Alsviķu pagasts, Alūksnes 

novads, LV-4333, 

2.25. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 3642002068, un uz tās esošām ēkām, ar 

kadastra apzīmējumu 36420020068001 un 36420020068002,  adresi no “Kronīši”, 

Karva, Alsviķu pagasts, Alūksnes novads, LV-4333, uz “Kronīši”, Alsviķu 

pagasts, Alūksnes novads, LV-4333, 

2.26. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36420020093, un uz tās esošām ēkām, ar 

kadastra apzīmējumu 36420020093001, 36420020093002, 36420020093003, 

36420020093004, 36420020093005, 36420020093006, 36420020093007, 

36420020093008 un 36420020093009,  adresi no “Liepas 2”, Karva, Alsviķu 
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pagasts, Alūksnes novads, LV-4333, uz “Liepas 2”, Alsviķu pagasts, Alūksnes 

novads, LV-4333, 

2.27. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36420020044, un uz tās esošām ēkām, ar 

kadastra apzīmējumu 36420020044001 un 36420020044002,  adresi no “Lintene”, 

Karva, Alsviķu pagasts, Alūksnes novads, LV-4333, uz “Lintene”, Alsviķu 

pagasts, Alūksnes novads, LV-4333, 

2.28. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36420020161, un uz tās esošām ēkām, ar 

kadastra apzīmējumu 36420020161001, 36420020161002 un 36420020161003,  

adresi no “Lintene 1”, Karva, Alsviķu pagasts, Alūksnes novads, LV-4333, uz 

“Lintene 1”, Alsviķu pagasts, Alūksnes novads, LV-4333, 

2.29. telpu grupai, ar kadastra apzīmējumu 36420020161001001, adresi no “Lintene 1”-

1, Karva, Alsviķu pagasts, Alūksnes novads, LV-4333, uz “Lintene 1”-1, Alsviķu 

pagasts, Alūksnes novads, LV-4333, 

2.30. telpu grupai, ar kadastra apzīmējumu 36420020161001002, adresi no “Lintene 1”-

2, Karva, Alsviķu pagasts, Alūksnes novads, LV-4333, uz “Lintene 1”-2, Alsviķu 

pagasts, Alūksnes novads, LV-4333 

2.31. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36420020059, un uz tās esošai ēkai, ar 

kadastra apzīmējumu 36420020059001, adresi no “Muiža”, Karva, Alsviķu pagasts, 

Alūksnes novads, LV-4333, uz “Muiža”, Alsviķu pagasts, Alūksnes novads, LV-

4333, 

2.32. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36420020025, un uz tās esošām ēkām, ar 

kadastra apzīmējumu 36420020025001, 36420020025002, 36420020025004,  

36420020025005, 36420020025006, 36420020025007, 36420020025008, 

36420020025009 un 36420020025010,  adresi no “Ozoli”, Karva, Alsviķu pagasts, 

Alūksnes novads, LV-4333, uz “Ozoli”, Alsviķu pagasts, Alūksnes novads, LV-

4333, 

2.33. zemes vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36420020132, un uz tās esošām ēkām, ar 

kadastra apzīmējumu 36420020132001 un 36420020132002,  adresi no 

“Straujupes”, Karva, Alsviķu pagasts, Alūksnes novads, LV-4333, uz 

“Straujupes”, Alsviķu pagasts, Alūksnes novads, LV-4333, 

2.34. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36420020039, un uz tās esošām ēkām, ar 

kadastra apzīmējumu 36420020039001, 36420020039002 un 36420020039003,  

adresi no “Straumes”, Karva, Alsviķu pagasts, Alūksnes novads, LV-4333, uz 

“Straumes”, Alsviķu pagasts, Alūksnes novads, LV-4333, 

2.35. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36420020089, un uz tās esošām ēkām, ar 

kadastra apzīmējumu 36420020089001 un 36420020089002,  adresi no “Zīlītenes”, 

Karva, Alsviķu pagasts, Alūksnes novads, LV-4333, uz “Zīlītenes”, Alsviķu 

pagasts, Alūksnes novads, LV-4333. 

 

Domes priekšsēdētājs        A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.129 

 

Par ciemu statusu Pededzes pagastā, Alūksnes novadā, atcelšanu un adrešu maiņu  

 

 Šobrīd Valsts adrešu reģistrā Pededzes pagastā, Alūksnes novadā reģistrēti 31 ciems. 

Alūksnes novada teritorijas plānojumā, kas apstiprināts 2015. gada 27. augustā ar pašvaldības 

saistošajiem noteikumiem Nr. 14/2015 “Alūksnes novada teritorijas plānojums 2015.- 2027. 

gadam, Teritorijas izmantošanas apbūves noteikumi un grafiskā daļa”, Pededzes pagastā  ir 

paredzēts viens ciems: Pededze, līdz ar to, nepieciešams lēmums par ciema statusa atcelšanu 

pārējiem ciemiem. 

      Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 11.pants nosaka, ka ciema statusu  

piešķir un atceļ novada dome, pamatojoties uz vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu. Ar 

ciema robežām saistītie jautājumi tika ietverti Alūksnes novada teritorijas plānojuma 2015.-

2027.gadam redakcijās, par kurām sabiedriskās apspriešanas tika rīkotas laikā no 03.03.2014. 

līdz 25.04.2014., no 05.01.2015. līdz 26.01.2015. un no 22.04.2015. līdz 13.05.2015. 

 Atceļot ciema statusu nekustamajiem īpašumiem, kuri atrodas ciemu robežās, ir 

nepieciešams mainīt adresācijas objektu (ēku un zemes vienības uz kuras ēkas atrodas) 

adreses. Pašvaldībai attiecīgi jāmaina ēku un apbūvei paredzēto zemes vienību adreses,  

līdzšinējā adresē neiekļaujot piesaisti ciemam.  

  To pašu noteikumu 9.punkts nosaka, ka pašvaldības domei vai pašvaldības 

kompetentai institūcijai bez personas piekrišanas, izvērtējot konkrēto situāciju, ir tiesības 

piešķirt adresi, ja adrese adresācijas objektam nav piešķirta, un mainīt, likvidēt vai precizēt 

adreses pieraksta formu, ja reģistrētā adrese neatbilst šajos noteikumos minētajām      

prasībām. 

                             

  Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma” 11.panta pirmo 

daļu, 14.panta otro daļu, Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698  

“Adresācijas noteikumi” 2., 8.,  9., 13. un 15.punktu, Alūksnes novada domes  2015.gada 

27.augusta saistošiem noteikumiem Nr.14/2015 “Alūksnes novada teritorijas plānojuma 

2015.-2027.gadam, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” un to 

sastāvā esošo Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 3.2.nodaļas “Apdzīvojuma 

struktūra” 150.punktu un grafiskās daļas karti “Pededzes pagasta teritorijas funkcionālā 

zonējuma karte”,  

 

1. Atcelt ciema statusu un likvidēt nosaukumus Alūksnes novada Pededzes pagasta ciemiem: 

1.1.   Bruņiševa (adresācijas klasifikatora kods 100103888), 
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1.2.   Čistigi (adresācijas klasifikatora kods 100103863), 

1.3.   Ežupalte (adresācijas klasifikatora kods 100103847), 

1.4.   Fjuki (adresācijas klasifikatora kods 100103742), 

1.5.   Golovkina (adresācijas klasifikatora kods 100103871), 

1.6.   Jaseņeci (adresācijas klasifikatora kods 100103984), 

1.7.   Kalnapededze (adresācijas klasifikatora kods 100103896), 

1.8.   Klaškina (adresācijas klasifikatora kods 100103806), 

1.9.   Klementine (adresācijas klasifikatora kods 100103910), 

1.10. Klimentine (adresācijas klasifikatora kods 100103910), 

1.11. Kūdupe (adresācijas klasifikatora kods 100103935), 

1.12. Ķurši (adresācijas klasifikatora kods 100103943), 

1.13. Naumova (adresācijas klasifikatora kods 100103968), 

1.14. Orlīši (adresācijas klasifikatora kods 100103976), 

1.15. Pļevna (adresācijas klasifikatora kods 100103662), 

1.16. Poļakova (adresācijas klasifikatora kods 100103992), 

1.17. Ponkuļi (adresācijas klasifikatora kods 100103670), 

1.18. Puncene (adresācijas klasifikatora kods 100103814), 

1.19. Putrovka (adresācijas klasifikatora kods 100103687), 

1.20. Slobodka (adresācijas klasifikatora kods 100103701), 

1.21. Snopova (adresācijas klasifikatora kods 100103718), 

1.22. Sprektīši (adresācijas klasifikatora kods 100103791), 

1.23. Steržinova (adresācijas klasifikatora kods 100201135), 

1.24. Stuborova (adresācijas klasifikatora kods 100103726), 

1.25. Šeļehova (adresācijas klasifikatora kods 100103654), 

1.26. Tupicene (adresācijas klasifikatora kods 100103734), 

1.27. Zabolova (adresācijas klasifikatora kods 10010750), 

1.28. Zagorje (adresācijas klasifikatora kods 100103767), 

1.29. Zaiceva (adresācijas klasifikatora kods 100103775), 

1.30. Zvaneri (adresācijas klasifikatora kods 100103830). 

2. Mainīt zemes vienību un uz tām esošo ēku, kā arī attiecīgo adrešu daļu ēkās esošajām 

telpu grupām (dzīvokļiem), adreses: 

2.1. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800030074, un uz tās esošām ēkām, ar 

kadastra apzīmējumu 36800030074001, 36800030074002, 36800030074003, 

36800030074004 un 36800030074005,  adresi no “Lūši”, Bruņiševa, Pededzes 

pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz “Lūši”, Pededzes pagasts, Alūksnes 

novads, LV-4352, 

2.2. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800030085, un uz tās esošām ēkām, ar 

kadastra apzīmējumu 36800030085001 un 36800030085002,  adresi no “Tīrumi”, 

Bruņiševa, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz “Tīrumi”, Pededzes 

pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.3. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800030067, un uz tās esošām ēkām, ar 

kadastra apzīmējumu 36800030067001, 36800030067002, 36800030067003 un 

36800030067004,  adresi no “Vasaras”, Bruņiševa, Pededzes pagasts, Alūksnes 

novads, LV-4352, uz “Vasaras”, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.4. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800030010, un uz tās esošām ēkām, ar 

kadastra apzīmējumu 36800030010001, 36800030010002, 36800030010003, 

36800030010004, 36800030010005, 36800030010006, 36800030010007, 

36800030010008, 36800030010011 un 36800030010012,  adresi no “Vīķi”, 

Bruņiševa, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz “Vīķi”, Pededzes 

pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.5. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800080061, un uz tās esošām ēkām, ar 

kadastra apzīmējumu 36800080061001, 36800080061002, 36800080061003 un 
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36800080061004,  adresi no “Ābeles”, Čistigi, Pededzes pagasts, Alūksnes 

novads, LV-4352, uz “Ābeles”, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.6. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800080033, un uz tās esošām ēkām, ar 

kadastra apzīmējumu 36800080033001, 36800080033002, 36800080033003 un 

36800080007001,  adresi no “Akācijas”, Čistigi, Pededzes pagasts, Alūksnes 

novads, LV-4352, uz “Akācijas”, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.7. telpu grupai, ar kadastra apzīmējumu 36800080033001001, adresi no “Akācijas”-

1, Čistigi, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz “Akācijas”-1, 

Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.8. telpu grupai, ar kadastra apzīmējumu 36800080033001002, adresi no “Akācijas” -

2, Čistigi, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz “Akācijas”-2, 

Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.9. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800080123, un uz tās esošām ēkām, ar 

kadastra apzīmējumu 36800080123001, 36800080123002, 36800080123003 un 

36800080123004,  adresi no “Gorevi”, Čistigi, Pededzes pagasts, Alūksnes 

novads, LV-4352, uz “Gorevi”, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.10. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800080105, un uz tās esošām ēkām, ar 

kadastra apzīmējumu 36800080105001, 36800080105002 un 36800080105003,  

adresi no “Jaunlāči”, Čistigi, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz 

“Jaunlāči”, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.11. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800080067, un uz tās esošām ēkām, ar 

kadastra apzīmējumu 36800080067001 un 36800080067002,  adresi no 

“Jaunsarmas”, Čistigi, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz 

“Jaunsarmas”, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.12. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800080091, un uz tās esošām ēkām, ar 

kadastra apzīmējumu 36800080091001, 36800080091002, 36800080091003 un 

36800080091004,  adresi no “Kastaņi”, Čistigi, Pededzes pagasts, Alūksnes 

novads, LV-4352, uz “Kastaņi”, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.13. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800080109, un uz tās esošām ēkām, ar 

kadastra apzīmējumu 36800080109001, 36800080109002 un 36800080109003,  

adresi no “Kļavas 2”, Čistigi, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz 

“Kļavas 2”, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.14. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800080092, un uz tās esošām ēkām, ar 

kadastra apzīmējumu 36800080092001 un 36800080092002,  adresi no 

“Krustceles”, Čistigi, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz 

“Krustceles”, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.15. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800080004, un uz tās esošām ēkām, ar 

kadastra apzīmējumu 36800080004001, 36800080004002, 36800080004003, 

36800080004004 un 36800080004005,  adresi no “Lazdulejas”, Čistigi, Pededzes 

pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz “Lazdulejas”, Pededzes pagasts, Alūksnes 

novads, LV-4352, 

2.16. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800080108, un uz tās esošām ēkām, ar 

kadastra apzīmējumu 36800080108001, 36800080108002, 36800080108003, 

36800080108004 un 36800080108005,  adresi no “Lemeši”, Čistigi, Pededzes 

pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz “Lemeši”, Pededzes pagasts, Alūksnes 

novads, LV-4352, 

2.17. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800080104, un uz tās esošām ēkām, ar 

kadastra apzīmējumu 36800080104001, 36800080104002, 36800080104003 un 

36800080104004,  adresi no “Mājas”, Čistigi, Pededzes pagasts, Alūksnes 

novads, LV-4352, uz “Mājas”, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 
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2.18. telpu grupai, ar kadastra apzīmējumu 36800080104001001, adresi no “Mājas”-1, 

Čistigi, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz “Mājas”-1, Pededzes 

pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.19. telpu grupai, ar kadastra apzīmējumu 36800080104001002, adresi no “Mājas”-2, 

Čistigi, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz “Mājas”-2, Pededzes 

pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.20. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800080099, un uz tās esošām ēkām, ar 

kadastra apzīmējumu 36800080099001 un 36800080099002,  adresi no “Mētras”, 

Čistigi, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz “Mētras”, Pededzes 

pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.21. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800080098, un uz tās esošām ēkām, ar 

kadastra apzīmējumu 36800080098001 un 36800080098002,  adresi no 

“Ozolaine”, Čistigi, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz “Ozolaine”, 

Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.22. telpu grupai, ar kadastra apzīmējumu 36800080098001001, adresi no “Ozolaine”-

1, Čistigi, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz “Ozolaine”-1, 

Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.23. telpu grupai, ar kadastra apzīmējumu 36800080098001002, adresi no “Ozolaine”-

2, Čistigi, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz “Ozolaine”-2, 

Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.24. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800080089, un uz tās esošām ēkām, ar 

kadastra apzīmējumu 36800080089001, 36800080089002 un 36800080089003,  

adresi no “Paegles”, Čistigi, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz 

“Paegles”, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.25. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800080094, un uz tās esošām ēkām, ar 

kadastra apzīmējumu 36800080094001 un 36800080094002,  adresi no “Priedes”, 

Čistigi, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz “Priedes”, Pededzes 

pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.26. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800080124, un uz tās esošām ēkām, ar 

kadastra apzīmējumu 36800080124001, 36800080124002, 36800080124003, 

36800080124004 un 36800080124005,  adresi no “Sarmas”, Čistigi, Pededzes 

pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz “Sarmas”, Pededzes pagasts, Alūksnes 

novads, LV-4352, 

2.27. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800080086, un uz tās esošām ēkām, ar 

kadastra apzīmējumu 36800080086001, 36800080086002 un 36800080086003,  

adresi no “Sienāži”, Čistigi, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz 

“Sienāži”, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.28. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800080071, un uz tās esošām ēkām, ar 

kadastra apzīmējumu 36800080071001, 36800080071002 un 36800080071003,  

adresi no “Tīreļi”, Čistigi, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz 

“Tīreļi”, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.29. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800080073, un uz tās esošām ēkām, ar 

kadastra apzīmējumu 36800080073001, 36800080073002, 36800080073003, 

36800080073004 un 36800080073005,  adresi no “Tīrumnieki”, Čistigi, Pededzes 

pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz “Tīrumnieki”, Pededzes pagasts, 

Alūksnes novads, LV-4352, 

2.30. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800080085, un uz tās esošām ēkām, ar 

kadastra apzīmējumu 36800080085001, 36800080085002, 36800080085003, 

36800080085004, 36800080085005, 36800080085006 un 36800080085007,  

adresi no “Vecmājas”, Čistigi, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz 

“Vecmājas”, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 
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2.31. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800080029, un uz tās esošām ēkām, ar 

kadastra apzīmējumu 36800080029001, 36800080029002, 36800080029003 un 

36800080029004,  adresi no “Žagatas”, Čistigi, Pededzes pagasts, Alūksnes 

novads, LV-4352, uz “Žagatas”, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.32. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800020032, un uz tās esošām ēkām, ar 

kadastra apzīmējumu 36800020032001, 36800020032003, 36800020032004, 

36800020032005, 36800020032006, 36800020032007 un 36800020032008,  

adresi no “Ežupalte”, Ežupalte, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz 

“Ežupalte”, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.33. ēkai, ar kadastra apzīmējumu 36800020032002,  adresi no “Ežupalte 1”, Ežupalte, 

Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz “Ežupalte 1”, Pededzes pagasts, 

Alūksnes novads, LV-4352, 

2.34. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800020062, un uz tās esošām ēkām, ar 

kadastra apzīmējumu 36800020062001, 36800020062002, 36800020062003, 

36800020062004, 36800020062005 un 36800020062006,  adresi no “Grantiņi”, 

Ežupalte, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz “Grantiņi”, Pededzes 

pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.35. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800020003, un uz tās esošām ēkām, ar 

kadastra apzīmējumu 36800020003001, 36800020003002, 36800020003003, 

36800020003004, 36800020003005, 36800020003006 un 36800020003007,  

adresi no “Jaunzemji”, Ežupalte, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

uz “Jaunzemji”, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.36. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800020044, un uz tās esošām ēkām, ar 

kadastra apzīmējumu 36800020044001, 36800020044002, 36800020044003, 

36800020044004, 36800020044005, 36800020044006 un 36800020044007,  

adresi no “Krastiņi”, Ežupalte, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz 

“Krastiņi”, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.37. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800020073, un uz tās esošām ēkām, ar 

kadastra apzīmējumu 36800020073001, 36800020073002, 36800020073003, 

36800020073004 un 36800020073005,  adresi no “Senči”, Ežupalte, Pededzes 

pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz “Senči”, Pededzes pagasts, Alūksnes 

novads, LV-4352, 

2.38. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800020133, un uz tās esošām ēkām, ar 

kadastra apzīmējumu 36800020133001, 36800020133002, 36800020133003 un 

36800020133004,  adresi no “Smilgas”, Ežupalte, Pededzes pagasts, Alūksnes 

novads, LV-4352, uz “Smilgas”, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.39. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800040069, un uz tās esošām ēkām, ar 

kadastra apzīmējumu 36800040069001, 36800040069002, un 36800040069003,  

adresi no “Atomi”, Fjuki, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz 

“Atomi”, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.40. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800040039, un uz tās esošām ēkām, ar 

kadastra apzīmējumu 36800040039001, 36800040039002, 36800040039003 un 

36800040039004,  adresi no “Birzmalas”, Fjuki, Pededzes pagasts, Alūksnes 

novads, LV-4352, uz “Birzmalas”, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.41. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800040115, un uz tās esošai  ēkai, ar 

kadastra apzīmējumu 36800040115001, adresi no “Bumbas”, Fjuki, Pededzes 

pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz “Bumbas”, Pededzes pagasts, Alūksnes 

novads, LV-4352, 

2.42. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800040041, un uz tās esošām ēkām, ar 

kadastra apzīmējumu 36800040041001, 36800040041002, 36800040041003 un 

36800040041004,  adresi no “Celiņi”, Fjuki, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, 

LV-4352, uz “Celiņi”, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 
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2.43. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800040021, un uz tās esošām ēkām, ar 

kadastra apzīmējumu 36800040021001, 36800040021002, 36800040021003, 

36800040021004 un 36800040021005,  adresi no “Ceplis”, Fjuki, Pededzes 

pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz “Ceplis”, Pededzes pagasts, Alūksnes 

novads, LV-4352, 

2.44. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800040101, un uz tās esošām ēkām, ar 

kadastra apzīmējumu 36800040101001, 36800040101002, 36800040101003, 

36800040101004, 36800040101005 un 36800040101006,  adresi no “Dzeņi”, 

Fjuki, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz “Dzeņi”, Pededzes 

pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.45. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800040077, un uz tās esošām ēkām, ar 

kadastra apzīmējumu 36800040077001, 36800040077002, 36800040077003 un 

36800040077004,  adresi no “Grāvmalas”, Fjuki, Pededzes pagasts, Alūksnes 

novads, LV-4352, uz “Grāvmalas”, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.46. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800030138, un uz tās esošām ēkām, ar 

kadastra apzīmējumu 36800030138001, 36800030138002 un 36800030138003,  

adresi no “Jaungulbji”, Fjuki, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz 

“Jaungulbji”, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.47. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800040023, un uz tās esošām ēkām, ar 

kadastra apzīmējumu 36800040023001 un 36800040023002,  adresi no 

“Jaunķirši”, Fjuki, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz “Jaunķirši”, 

Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.48. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800040051, un uz tās esošām ēkām, ar 

kadastra apzīmējumu 36800040051001, 36800040051002, 36800040051003, 

36800040051004, 36800040051005, 36800040051006 un 36800040051007,  

adresi no “Kaktiņi”, Fjuki, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz 

“Kaktiņi”, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.49. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800040108, un uz tās esošām ēkām, ar 

kadastra apzīmējumu 36800040108001, 36800040108002, 36800040108003, 

36800040108004 un 36800040108005,  adresi no “Kalējiņi”, Fjuki, Pededzes 

pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz “Kalējiņi”, Pededzes pagasts, Alūksnes 

novads, LV-4352, 

2.50. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800040123, un uz tās esošām ēkām, ar 

kadastra apzīmējumu 36800040123001, 36800040123002, 36800040123003 un 

36800040123004,  adresi no “Kamenes”, Fjuki, Pededzes pagasts, Alūksnes 

novads, LV-4352, uz “Kamenes”, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.51. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800040007, un uz tās esošām ēkām, ar 

kadastra apzīmējumu 36800040007001, 36800040007002, 36800040007003, 

36800040007004  un 36800040007005,  adresi no “Ķieģeļi”, Fjuki, Pededzes 

pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz “Ķieģeļi”, Pededzes pagasts, Alūksnes 

novads, LV-4352, 

2.52. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800040001, un uz tās esošām ēkām, ar 

kadastra apzīmējumu 36800040001001, 36800040001002, 36800040001003, 

36800040001004, 36800040001005, 36800040001006 un 36800040001007,  

adresi no “Ķirši”, Fjuki, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz 

“Ķirši”, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.53. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800030123, un uz tās esošām ēkām, ar 

kadastra apzīmējumu 36800030123001, 36800030123002 un 36800030123003,  

adresi no “Lejnieki”, Fjuki, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz 

“Lejnieki”, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.54. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800040120, un uz tās esošām ēkām, ar 

kadastra apzīmējumu 36800040120001, 36800040120002, 36800040120003 un 
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36800040120004,  adresi no “Lilijas”, Fjuki, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, 

LV-4352, uz “Lilijas”, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.55. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800040122, un uz tās esošām ēkām, ar 

kadastra apzīmējumu 36800040122001, 36800040122002 un 36800040122008,  

adresi no “Mālkalni”, Fjuki, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz 

“Mālkalni”, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.56. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800030150, un uz tās esošām ēkām, ar 

kadastra apzīmējumu 36800030150001, 36800030150002, 36800030150003  un 

36800030150004,  adresi no “ Mežrozes”, Fjuki, Pededzes pagasts, Alūksnes 

novads, LV-4352, uz “Mežrozes”, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.57. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800040036, un uz tās esošām ēkām, ar 

kadastra apzīmējumu 36800040036001, 36800040036002, 36800040036003  un 

36800040036004,  adresi no “Mušmires”, Fjuki, Pededzes pagasts, Alūksnes 

novads, LV-4352, uz “Mušmires”, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.58. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800030141, un uz tās esošām ēkām, ar 

kadastra apzīmējumu 36800030141001  un 36800030141002,  adresi no “Orloši 

1”, Fjuki, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz “Orloši 1”, Pededzes 

pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.59. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800040006, un uz tās esošām ēkām, ar 

kadastra apzīmējumu 36800040006001, 36800040006002, 36800040006004, 

36800040006007, 36800040006009 un 36800040006010,  adresi no “Potapovi”, 

Fjuki, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz “Potapovi”, Pededzes 

pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.60. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800040043, un uz tās esošām ēkām, ar 

kadastra apzīmējumu 36800040043001, 36800040043002, 36800040043004, 

36800040043005 un 368000400438006,  adresi no “Sīmaņi”, Fjuki, Pededzes 

pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz “Sīmaņi”, Pededzes pagasts, Alūksnes 

novads, LV-4352, 

2.61. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800040113, un uz tās esošām ēkām, ar 

kadastra apzīmējumu 36800040113001, 36800040113002, 36800040113003, 

36800040113004 un 36800040113005,  adresi no “Skaras”, Fjuki, Pededzes 

pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz “Skaras”, Pededzes pagasts, Alūksnes 

novads, LV-4352, 

2.62. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800040127, un uz tās esošām ēkām, ar 

kadastra apzīmējumu 36800040127001  un 36800040127002,  adresi no 

“Sveķaine”, Fjuki, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz “Sveķaine”, 

Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.63. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800040094, un uz tās esošām ēkām, ar 

kadastra apzīmējumu 36800040094001, 36800040094002, 36800040094003, 

36800040094004 un 36800040094006,  adresi no “Tarnovski”, Fjuki, Pededzes 

pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz “Tarnovski”, Pededzes pagasts, Alūksnes 

novads, LV-4352, 

2.64. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800040215, un uz tās esošām ēkām, ar 

kadastra apzīmējumu 36800040117001, 36800040117002, 36800040117003, 

36800040117004 un 36800040117005,  adresi no “Terskojas”, Fjuki, Pededzes 

pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz “Terskojas”, Pededzes pagasts, Alūksnes 

novads, LV-4352, 

2.65. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800040044, un uz tās esošām ēkām, ar 

kadastra apzīmējumu 36800040044001, 36800040044002, 36800040044003, 

36800040044004, 36800040044005 un 36800040044006,  adresi no “Vasiļi”, 

Fjuki, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz “Vasiļi”, Pededzes 

pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 
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2.66. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800040110, un uz tās esošām ēkām, ar 

kadastra apzīmējumu 36800040110001, 36800040110002, 36800040110003, 

36800040110004 un 36800040110005,  adresi no “Vāverītes”, Fjuki, Pededzes 

pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz “Vāverītes”, Pededzes pagasts, Alūksnes 

novads, LV-4352, 

2.67. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800030028, un uz tās esošām ēkām, ar 

kadastra apzīmējumu 36800030028001, 36800030028002, 36800030028003, 

36800030028004, 36800030028005 un 36800030028006,  adresi no “Zeltiņi 1”, 

Fjuki, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz “Zeltiņi 1”, Pededzes 

pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.68. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800070038, un uz tās esošām ēkām, ar 

kadastra apzīmējumu 36800070038001, 36800070038002, 36800070038003, 

36800070038004 un 36800070038005,  adresi no “Bērzemnieki”, Golovkina, 

Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz “Bērzemnieki”, Pededzes 

pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.69. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800070221, un uz tās esošām ēkām, ar 

kadastra apzīmējumu 36800070221001, 36800070221002, 36800070221003  un 

36800070221004,  adresi no “Golovkina”, Golovkina, Pededzes pagasts, 

Alūksnes novads, LV-4352, uz “Golovkina”, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, 

LV-4352, 

2.70. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800070227, un uz tās esošām ēkām, ar 

kadastra apzīmējumu 36800070227001, 36800070227002, 36800070227003  un 

36800070227004,  adresi no “Golovkina 3”, Golovkina, Pededzes pagasts, 

Alūksnes novads, LV-4352, uz “Golovkina 3”, Pededzes pagasts, Alūksnes 

novads, LV-4352, 

2.71. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800070230, un uz tās esošām ēkām, ar 

kadastra apzīmējumu 36800070230001, 36800070230002, 36800070230003  un 

36800070230004,  adresi no “Kaijas”, Golovkina, Pededzes pagasts, Alūksnes 

novads, LV-4352, uz “Kaijas”, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.72. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800070223, un uz tās esošām ēkām, ar 

kadastra apzīmējumu 36800070223001, 36800070223002, 36800070223003, 

36800070223004, 36800070223005, 36800070223006, 36800070223007  un 

36800070223008,  adresi no “Kalna Pauguri”, Golovkina, Pededzes pagasts, 

Alūksnes novads, LV-4352, uz “Kalna Pauguri”, Pededzes pagasts, Alūksnes 

novads, LV-4352, 

2.73. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800070220, un uz tās esošām ēkām, ar 

kadastra apzīmējumu 36800070220001, 36800070220002, 36800070220003  un 

36800070220004,  adresi no “Kanguri”, Golovkina, Pededzes pagasts, Alūksnes 

novads, LV-4352, uz “Kanguri”, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.74. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800070218, un uz tās esošai  ēkai, ar 

kadastra apzīmējumu 36800070218001,  adresi no “Pamati”, Golovkina, Pededzes 

pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz “Pamati”, Pededzes pagasts, Alūksnes 

novads, LV-4352, 

2.75. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800070229, un uz tās esošām ēkām, ar 

kadastra apzīmējumu 36800070229001, 36800070229002, 36800070229003, 

36800070229004, 36800070229005, 36800070229006  un 36800070229007,  

adresi no “Vīksnas”, Golovkina, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz 

“Vīksnas”, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.76. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800070175, un uz tās esošām ēkām, ar 

kadastra apzīmējumu 36800070175001, 36800070175002 un 36800070175003,  

adresi no “Viļņi”, Golovkina, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz 

“Viļņi”, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 
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2.77. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800050088, un uz tās esošām ēkām, ar 

kadastra apzīmējumu 36800050088001, 36800050088004, 36800050088005, 

36800050088006  un 36800050088007,  adresi no “Bišu Dārzs 2”, Jaseņeci, 

Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz “Bišu Dārzs 2”, Pededzes 

pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.78. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800050050, un uz tās esošām ēkām, ar 

kadastra apzīmējumu 36800050050001, 36800050050002, 36800050050003, 

36800050050004,  36800050050005, 36800050050006 un 36800050050007  

adresi no “Boļšakovi”, Jaseņeci, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz 

“Boļšakovi”, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.79. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800050012, un uz tās esošām ēkām, ar 

kadastra apzīmējumu 36800050012001, 36800050012002, 36800050012003, 

36800050012004, 36800050012005, 36800050012006 un 36800050012007  

adresi no “Dimanti”, Jaseņeci, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz 

“Dimanti”, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.80. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800050070, un uz tās esošām ēkām, ar 

kadastra apzīmējumu 36800050070001, 36800050070002, 36800050070003, 

36800070070004  un 36800050070005,  adresi no “Jociņi”, Jaseņeci, Pededzes 

pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz “Jociņi”, Pededzes pagasts, Alūksnes 

novads, LV-4352, 

2.81. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800050068, un uz tās esošām ēkām, ar 

kadastra apzīmējumu 36800050068001, 36800050068002, un 36800050068003, 

adresi no “Līdumi”, Jaseņeci, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz 

“Līdumi”, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.82. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800050049, un uz tās esošām ēkām, ar 

kadastra apzīmējumu 36800050049001, 36800050049002 un 36800050049003, 

adresi no “Sildegas”, Jaseņeci, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz 

“Sildegas”, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.83. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800050052, un uz tās esošām ēkām, ar 

kadastra apzīmējumu 36800050052001, 36800050052002, 36800050052003 un 

36800050052004, adresi no “Sūnas”, Jaseņeci, Pededzes pagasts, Alūksnes 

novads, LV-4352, uz “Sūnas”, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.84. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800050037, un uz tās esošām ēkām, ar 

kadastra apzīmējumu 36800050037001, 36800050037002, 36800050037003, 

36800050037004 un 36800050037005, adresi no “Sūnas 1”, Jaseņeci, Pededzes 

pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz “Sūnas 1”, Pededzes pagasts, Alūksnes 

novads, LV-4352, 

2.85. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800050061, un uz tās esošām ēkām, ar 

kadastra apzīmējumu 36800050061001, 36800050061002, 36800050061003, 

36800050061004, 36800050061005, 36800050061006, 36800050061007 un 

36800050061008, adresi no “Veczvaneri”, Jaseņeci, Pededzes pagasts, Alūksnes 

novads, LV-4352, uz “Veczvaneri”, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-

4352, 

2.86. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800050054, un uz tās esošām ēkām, ar 

kadastra apzīmējumu 36800050054001 un 36800050054002, adresi no 

“Vēdzeles”, Jaseņeci, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz 

“Vēdzeles”, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.87. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800050059, un uz tās esošām ēkām, ar 

kadastra apzīmējumu 36800050059001, 36800050059002, 36800050059004, 

36800050059005, 36800050059006, 36800050059008 un 36800050059009, 

adresi no “Vībotnes”, Jaseņeci, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz 

“Vībotnes”, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 
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2.88. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800050073, un uz tās esošām ēkām, ar 

kadastra apzīmējumu 36800050073001, 36800050073002 un 36800050073003, 

adresi no “Zirņi”, Jaseņeci, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz 

“Zirņi”, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.89. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800010024, un uz tās esošām ēkām, ar 

kadastra apzīmējumu 36800010024001, 36800010024002, 36800010024003, 

36800010024004 un 36800010024005, adresi no “Apses”, Kalnapededze, 

Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz “Apses”, Pededzes pagasts, 

Alūksnes novads, LV-4352, 

2.90. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800010053, un uz tās esošām ēkām, ar 

kadastra apzīmējumu 36800010053001, 36800010053002  un 36800010053003, 

adresi no “Auziņi”, Kalnapededze, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

uz “Auziņi”, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.91. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800010029, un uz tās esošām ēkām, ar 

kadastra apzīmējumu 36800010029001, 36800010029002, 36800010029003, 

36800010029004, 36800010029005, 36800010029006 un 36800010029007, 

adresi no “Burtnieki”, Kalnapededze, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-

4352, uz “Burtnieki”, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.92. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800010071, un uz tās esošām ēkām, ar 

kadastra apzīmējumu 36800010071001, 36800010071002, 36800010071003, 

36800010071004 un 36800010071005, adresi no “Dzirnas”, Kalnapededze, 

Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz “Dzirnas”, Pededzes pagasts, 

Alūksnes novads, LV-4352, 

2.93. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800010022, un uz tās esošām ēkām, ar 

kadastra apzīmējumu 36800010022001, 36800010022002 un 36800010022003, 

adresi no “Jaunskujas”, Kalnapededze, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-

4352, uz “Jaunskujas”, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.94. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800010060, un uz tās esošām ēkām, ar 

kadastra apzīmējumu 36800010060001 un 36800010060002, adresi no 

“Kalnapededze 6”, Kalnapededze, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

uz “Kalnapededze 6”, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.95. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800010059, un uz tās esošai  ēkai, ar 

kadastra apzīmējumu 36800010059001,  adresi no “Kvieši”, Kalnapededze, 

Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz “Kvieši”, Pededzes pagasts, 

Alūksnes novads, LV-4352, 

2.96. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800010055, un uz tās esošām ēkām, ar 

kadastra apzīmējumu 36800010055001, 36800010055002, 36800010055003, 

36800010055004, 36800010055005 un 36800010055006, adresi no “Mežnoras”, 

Kalnapededze, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz “Mežnoras”, 

Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.97. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800010052, un uz tās esošām ēkām, ar 

kadastra apzīmējumu 36800010052001, 36800010052002 un 36800010052003, 

adresi no “Priedītes”, Kalnapededze, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-

4352, uz “Priedītes”, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.98. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800010057, un uz tās esošām ēkām, ar 

kadastra apzīmējumu 36800010057001, 36800010057002, 36800010057003  un 

36800010057004, adresi no “Riekstudruvas”, Kalnapededze, Pededzes pagasts, 

Alūksnes novads, LV-4352, uz “Riekstudruvas”, Pededzes pagasts, Alūksnes 

novads, LV-4352, 

2.99. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800010076, un uz tās esošām ēkām, ar 

kadastra apzīmējumu 36800010076001, 36800010076002, 36800010076003  un 

36800010076004, adresi no “Rudavecs”, Kalnapededze, Pededzes pagasts, 
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Alūksnes novads, LV-4352, uz “Rudavecs”, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, 

LV-4352, 

2.100. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800010010, un uz tās esošām ēkām, ar 

kadastra apzīmējumu 36800010010001, 36800010010002, 36800010010003, 

36800010010004, 36800010010005, 36800010010006, 36800010010007, 

36800010010008 un 36800010010009, adresi no “Senatnes”, Kalnapededze, 

Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz “Senatnes”, Pededzes pagasts, 

Alūksnes novads, LV-4352, 

2.101. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800010061, un uz tās esošām ēkām, ar 

kadastra apzīmējumu 36800010061001 un 36800010061002, adresi no “Stārķi”, 

Kalnapededze, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz “Stārķi”, 

Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.102. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800010088, un uz tās esošām ēkām, ar 

kadastra apzīmējumu 36800010035001, 36800010035002   un 36800010035003, 

adresi no “Vecdemšāni”, Kalnapededze, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-

4352, uz “Vecdemšāni”, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.103. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800010086, un uz tās esošām ēkām, ar 

kadastra apzīmējumu 36800010086001, 36800010086002, 36800010086003  un 

36800010086004, adresi no “Vilciņi”, Kalnapededze, Pededzes pagasts, Alūksnes 

novads, LV-4352, uz “Vilciņi”, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.104. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800060044, un uz tās esošām ēkām, ar 

kadastra apzīmējumu 36800060017001, 36800060017002, 36800060017003, 

36800060017004, 36800060017005  un 36800060017006, adresi no 

“Bērzukalns”, Klaškina, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz 

“Bērzukalns”, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.105. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800060031, un uz tās esošām ēkām, ar 

kadastra apzīmējumu 36800060031001, 36800060031002, 36800060031003, 

36800060031004, 36800060031005, 36800060031006  un 36800060031007, 

adresi no “Cīruļi 1”, Klaškina, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz 

“Cīruļi 1”, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.106. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800060002, un uz tās esošām ēkām, ar 

kadastra apzīmējumu 36800060002001, 36800060002002, 36800060002003, 

36800060002004, 36800060002005, 36800060002006, 36800060002007,  

36800060002008, 36800060002011, 36800060002012, 36800060002013 un 

36800060002014, adresi no “Kauliņi”, Klaškina, Pededzes pagasts, Alūksnes 

novads, LV-4352, uz “Kauliņi”, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.107. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800060064, un uz tās esošām ēkām, ar 

kadastra apzīmējumu 36800060064001, 36800060064002, 36800060064003 un 

36800060064004, adresi no “Krustakmens”, Klaškina, Pededzes pagasts, 

Alūksnes novads, LV-4352, uz “Krustakmens”, Pededzes pagasts, Alūksnes 

novads, LV-4352, 

2.108. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800060033, un uz tās esošai ēkai, ar 

kadastra apzīmējumu 36800060033001, adresi no “Roņi”, Klaškina, Pededzes 

pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz “Roņi”, Pededzes pagasts, Alūksnes 

novads, LV-4352, 

2.109. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800060062, un uz tās esošām ēkām, ar 

kadastra apzīmējumu 36800060062001  un 36800060062002, adresi no “Rudeņi”, 

Klaškina, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz “Rudeņi”, Pededzes 

pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.110. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800060004, un uz tās esošām ēkām, ar 

kadastra apzīmējumu 36800060004001, 36800060004002, 36800060004003  un 

36800060004004, adresi no “Silenieku Dzirnavas”, Klaškina, Pededzes pagasts, 
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Alūksnes novads, LV-4352, uz “Silenieku Dzirnavas”, Pededzes pagasts, 

Alūksnes novads, LV-4352, 

2.111. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800020043, un uz tās esošām ēkām, ar 

kadastra apzīmējumu 36800020043001, 36800020043002, 36800020043003, 

36800020043004  un 36800020043005, adresi no “Ceļi”, Klementine, Pededzes 

pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz “Ceļi”, Pededzes pagasts, Alūksnes 

novads, LV-4352, 

2.112. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800020018, un uz tās esošai ēkai 

adresi no “Klementīne 3”, Klementine, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-

4352, uz “Klementīne 3”, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.113. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800020096, un uz tās esošām ēkām, ar 

kadastra apzīmējumu 36800020096001, 36800020096002, 36800020096003, 

36800020096004, 36800020096005, 36800020096006, 36800020096007, 

36960020096008  un 36800020096009, adresi no “Robežkalns”, Klementine, 

Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz “Robežkalns”, Pededzes 

pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.114. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800020041, un uz tās esošām ēkām, ar 

kadastra apzīmējumu 36800020041001, 36800020041002, 36800020041003, 

36800020041004, 36800020041005, 36800020041006, 36800020041007  un 

36800020041008, adresi no “Vīndedži”, Klementine, Pededzes pagasts, Alūksnes 

novads, LV-4352, uz “Vīndedži”, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.115. ēkai, ar kadastra apzīmējumu 36800070002006 adresi no “Bāzes stacija”, 

Klimentine, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz “Bāzes stacija”, 

Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.116. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800070002, un uz tās esošām ēkām, ar 

kadastra apzīmējumu 36800070002001, 36800070002002, 36800070002003, 

36800070002004, 36800070002005, 36800070002007  un 36800070002008, 

adresi no “Klimentene”, Klimentine, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-

4352, uz “Klimentene”, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.117. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800070004, un uz tās esošām ēkām, ar 

kadastra apzīmējumu 36800070004001, 36800070004002, 36800070004003, 

36800070004004, 36800070004005  un 36800070004006, adresi no “Klimitene”, 

Klimentine, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz “Klimitene”, 

Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.118. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800070050, un uz tās esošām ēkām, ar 

kadastra apzīmējumu 36800070050001, 36800070050002 un 36800070050003, 

adresi no “Purvāji”, Klimentine, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz 

“Purvāji”, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.119. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800070302, un uz tās esošām ēkām, ar 

kadastra apzīmējumu 36800070302001, 36800070302002, 36800070302003 un 

36800070302004, adresi no “Vidzeme”, Klimentine, Pededzes pagasts, Alūksnes 

novads, LV-4352, uz “Vidzeme”, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.120. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800070301, un uz tās esošām ēkām, ar 

kadastra apzīmējumu 36800070301001, 36800070301002, 36800070301003, 

36800070301004 un 36800070301005, adresi no “Zaiceva 1”, Klimentine, 

Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz “Zaiceva 1”, Pededzes pagasts, 

Alūksnes novads, LV-4352, 

2.121. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800090080, un uz tās esošām ēkām, ar 

kadastra apzīmējumu 36800090080001, 36800090080002 un 36800090080003, 

adresi no “Aizupes”, Kūdupe, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz 

“Aizupes”, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 
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2.122. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800090071, un uz tās esošām ēkām, ar 

kadastra apzīmējumu 36800090071001, 36800090071002, 36800090071003 un 

36800090071004, adresi no “Bērzupe”, Kūdupe, Pededzes pagasts, Alūksnes 

novads, LV-4352, uz “Bērzupe”, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.123. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800090003, un uz tās esošām ēkām, ar 

kadastra apzīmējumu 36800090003001, 36800090003002, 36800090003003, 

36800090003004, 36800090003005, 36800090003006, 36800090003007, 

36800090003008, 36800090003009 un 36800090003010, adresi no “Dainas”, 

Kūdupe, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz “Dainas”, Pededzes 

pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.124. telpu grupai, ar kadastra  apzīmējumu 36800090003001001 adresi no “Dainas” -1, 

Kūdupe, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz “Dainas”-1, Pededzes 

pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.125. telpu grupai, ar kadastra  apzīmējumu 36800090003001002  adresi no “Dainas” -

2, Kūdupe, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz “Dainas”-2, 

Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.126. zemes  vienībai, ar kadastra  apzīmējumu 36800090047, un uz tās esošām ēkām, 

ar kadastra apzīmējumu 36800090047001, 36800090047002, 36800090047003, 

36800090047004, 36800090047005, 36800090047006, 36800090047007 un 

36800090047008, adresi no “Eglītes”, Kūdupe, Pededzes pagasts, Alūksnes 

novads, LV-4352, uz “Eglītes”, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.127. zemes  vienībai, ar kadastra  apzīmējumu 36800090016, un uz tās esošām ēkām, 

ar kadastra apzīmējumu 36800090016001, 36800090016002, 36800090016003 un 

36800090016004, adresi no “Jaunā Muiža”, Kūdupe, Pededzes pagasts, Alūksnes 

novads, LV-4352, uz “Jaunā Muiža”, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-

4352, 

2.128. zemes  vienībai, ar kadastra  apzīmējumu 36800090035, un uz tās esošām ēkām, 

ar kadastra apzīmējumu 36800090035001, 36800090035002, 36800090035003, 

36800090035004  un 36800090035005, adresi no “Kaļķukalns”, Kūdupe, 

Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz “Kaļķukalns”, Pededzes 

pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.129. zemes  vienībai, ar kadastra  apzīmējumu 36800090010, un uz tās esošām ēkām, 

ar kadastra apzīmējumu 36800090010001, 36800090010002 un 36800090010003, 

adresi no “Kūdupe”, Kūdupe, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz 

“Kūdupe”, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.130. zemes  vienībai, ar kadastra  apzīmējumu 36800090103, un uz tās esošai ēkai, ar 

kadastra apzīmējumu 36800090103001,  adresi no “Noliktava”, Kūdupe, 

Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz “Noliktava”, Pededzes pagasts, 

Alūksnes novads, LV-4352, 

2.131. zemes  vienībai, ar kadastra  apzīmējumu 36800090007, un uz tās esošām ēkām, 

ar kadastra apzīmējumu 36800090007001 un 36800090007002, adresi no “Ogu 

Grīva”, Kūdupe, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz “Ogu Grīva”, 

Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.132. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800090012, un uz tās esošām ēkām, ar 

kadastra apzīmējumu 36800090012001, 36800090012002, 36800090012003 un 

36800090012004, adresi no “Pīlādži”, Kūdupe, Pededzes pagasts, Alūksnes 

novads, LV-4352, uz “Pīlādži”, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.133. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800090038, un uz tās esošām ēkām, ar 

kadastra apzīmējumu 36800090038001, 36800090038002, 36800090038003, 

36800090038004, 36800090038005, 36800090038006, 36800090038007, 

36800090038008 un 36800090038009, adresi no “Pļaviņas”, Kūdupe, Pededzes 

alu
ks

ne
.lv



pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz “Pļaviņas”, Pededzes pagasts, Alūksnes 

novads, LV-4352, 

2.134. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800090067, un uz tās esošām ēkām, ar 

kadastra apzīmējumu 36800090067001 un 36800090067002, adresi no “Vecā 

Kūdupe”, Kūdupe, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz “Vecā 

Kūdupe”, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.135. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800040145, un uz tās esošām ēkām, ar 

kadastra apzīmējumu 36800040145001, 36800040145002, 36800040145003, 

36800040145004 un 36800040145005, adresi no “Akmentiņi”, Ķurši, Pededzes 

pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz “Akmentiņi”, Pededzes pagasts, Alūksnes 

novads, LV-4352, 

2.136. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800040032, un uz tās esošām ēkām, ar 

kadastra apzīmējumu 36800040032001, 36800040032002, 36800040032003, 

36800040032004, 36800040032005 un 36800040032006, adresi no “Baltāji”, 

Ķurši, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz “Baltāji”, Pededzes 

pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.137. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800040136, un uz tās esošām ēkām, ar 

kadastra apzīmējumu 36800040136001, 36800040136002, 36800040136003, 

36800040136004, 36800040136005 un 36800040136006, adresi no “Baznīca”, 

Ķurši, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz “Baznīca”, Pededzes 

pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.138. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800040089, adresi no “Bezdelīgas”, 

Ķurši, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz “Bezdelīgas”, Pededzes 

pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.139. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800040147, un uz tās esošām ēkām, ar 

kadastra apzīmējumu 36800040147001, 36800040147002, 36800040147003, 

36800040147004 un  36800040147005, adresi no “Ceļa mājas”, Ķurši, Pededzes 

pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz “Ceļa mājas”, Pededzes pagasts, Alūksnes 

novads, LV-4352, 

2.140. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800040027, un uz tās esošām ēkām, ar 

kadastra apzīmējumu 36800040027001, 36800040027002, 36800040027003, 

36800040027005, 36800040027007 un 36800040027008, adresi no “Cerības”, 

Ķurši, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz “Cerības”, Pededzes 

pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.141. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800040138, un uz tās esošām ēkām, ar 

kadastra apzīmējumu 36800040138001, 36800040138002, 36800040138003 un 

36800040138004, adresi no “Drumstalas”, Ķurši, Pededzes pagasts, Alūksnes 

novads, LV-4352, uz “Drumstalas”, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-

4352, 

2.142. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800040014, un uz tās esošām ēkām, ar 

kadastra apzīmējumu 36800040014001, 36800040014002 un 36800040014003, 

adresi no “Gundegas”, Ķurši, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz 

“Gundegas”, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.143. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800070180, un uz tās esošām ēkām, ar 

kadastra apzīmējumu 36800070180001, 36800070180002 un 36800070180003, 

adresi no “Iļjas”, Ķurši, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz “Iļjas”, 

Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.144. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800070179, un uz tās esošām ēkām, ar 

kadastra apzīmējumu 36800070179001, 36800070179002 un 36800070179003, 

adresi no “Ivani”, Ķurši, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz 

“Ivani”, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 
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2.145. zemes  vienībai, ar kadastra  apzīmējumu 36800070351, un uz tās esošai ēkai, ar 

kadastra apzīmējumu 36800070351001,  adresi no “Karnīši”, Ķurši, Pededzes 

pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz “Karnīši”, Pededzes pagasts, Alūksnes 

novads, LV-4352, 

2.146. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800040140, un uz tās esošām ēkām, ar 

kadastra apzīmējumu 36800040140001, 36800040140002, 36800040140003, 

36800040140004, 36800040140005, 36800040140006 un 36800040140007, 

adresi no “Kūdrāji”, Ķurši, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz 

“Kūdrāji”, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.147. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800040009, un uz tās esošai  ēkai, ar 

kadastra apzīmējumu 36800040009001, adresi no “Ķurši”, Ķurši, Pededzes 

pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz “Ķurši”, Pededzes pagasts, Alūksnes 

novads, LV-4352, 

2.148. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800040059, un uz tās esošām  ēkām, 

ar kadastra apzīmējumu 36800040059001 un 36800040059002 adresi no “Ķurši 

3”, Ķurši, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz “Ķurši 3”, Pededzes 

pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.149. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800040060, un uz tās esošām  ēkām, 

ar kadastra apzīmējumu 36800040060001, 36800040060002, 36800040060003, 

36800040060004, 36800040060005 un 36800040060006 adresi no “Ķurši 4”, 

Ķurši, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz “Ķurši 4”, Pededzes 

pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.150. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800040064, un uz tās esošām  ēkām, 

ar kadastra apzīmējumu 36800040064001, 36800040064002 un 36800040064004 

adresi no “Ķurši 15”, Ķurši, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz 

“Ķurši 15”, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.151. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800040086, un uz tās esošām  ēkām, 

ar kadastra apzīmējumu 36800040086001, 36800040086002, 36800040086003, 

36800040086004, 36800040086005 un 36800040086006 adresi no “Lāči”, Ķurši, 

Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz “Lāči”, Pededzes pagasts, 

Alūksnes novads, LV-4352, 

2.152. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800040002, un uz tās esošām  ēkām, 

ar kadastra apzīmējumu 36800040002001, 36800040002006, 36800040002007, 

36800040002008 un 36800040002009 adresi no “Liepas 1”, Ķurši, Pededzes 

pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz “Liepas 1”, Pededzes pagasts, Alūksnes 

novads, LV-4352, 

2.153. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800040031, un uz tās esošām  ēkām, 

ar kadastra apzīmējumu 36800040031001, 36800040035002, 36800040035003, 

36800040035004, 36800040035005, 36800040031009, 36800040031010 un 

36800040031011 adresi no “Malenieki”, Ķurši, Pededzes pagasts, Alūksnes 

novads, LV-4352, uz “Malenieki”, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.154. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800040129, un uz tās esošām  ēkām, 

ar kadastra apzīmējumu 36800040129001, 36800040129002, 36800040129003, 

36800040129004 un 36800040129005 adresi no “Mazuļi”, Ķurši, Pededzes 

pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz “Mazuļi”, Pededzes pagasts, Alūksnes 

novads, LV-4352, 

2.155. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800040164, un uz tās esošām  ēkām, 

ar kadastra apzīmējumu 36800040164001, 36800040164002 un 36800040164003 

adresi no “Mežtekas”, Ķurši, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz 

“Mežtekas”, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.156. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800040011, un uz tās esošām  ēkām, 

ar kadastra apzīmējumu 36800040011001, 36800040011002, 36800040011003 un 
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36800040011004 adresi no “Mihailova”, Ķurši, Pededzes pagasts, Alūksnes 

novads, LV-4352, uz “Mihailova”, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.157. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800070182, un uz tās esošām  ēkām, 

ar kadastra apzīmējumu 36800070182001, 36800070182002, 36800070182003 un 

36800070182004 adresi no “Miņini”, Ķurši, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, 

LV-4352, uz “Miņini”, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.158. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800040144, un uz tās esošām  ēkām, 

ar kadastra apzīmējumu 36800040144001, 36800040144002, 36800040144003, 

36800040144004, 36800040144005, 36800040144006, 36800040144007 un 

36800040144008 adresi no “Nīvas”, Ķurši, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, 

LV-4352, uz “Nīvas”, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.159. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800040134, un uz tās esošām  ēkām, 

ar kadastra apzīmējumu   36800040134001, 36800040134002, 36800040134003, 

36800040134004 un 36800040135001, adresi no “Petrova”, Ķurši, Pededzes 

pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz “Petrova”, Pededzes pagasts, Alūksnes 

novads, LV-4352, 

2.160. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800040061, un uz tās esošām  ēkām, 

ar kadastra apzīmējumu 36800040061001, 36800040061002, 36800040061003 un 

36800040061004 adresi no “Salnāji”, Ķurši, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, 

LV-4352, uz “Salnāji”, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.161. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800040143, un uz tās esošām  ēkām, 

ar kadastra apzīmējumu 36800040143001, 36800040143002 un 36800040143003 

adresi no “Sildegas”, Ķurši, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz 

“Sildegas”, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.162. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800040132, un uz tās esošām  ēkām, 

ar kadastra apzīmējumu 36800040132001, 36800040132002, 36800040132003 un 

36800040132004 adresi no “Silmalas”, Ķurši, Pededzes pagasts, Alūksnes 

novads, LV-4352, uz “Silmalas”, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.163. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800040137, un uz tās esošām  ēkām, 

ar kadastra apzīmējumu 36800040137001, 36800040137002, 36800040137003 un 

36800040137004 adresi no “Stella”, Ķurši, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, 

LV-4352, uz “Stella”, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.164. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800040179, un uz tās esošām  ēkām, 

ar kadastra apzīmējumu 36800040179001, 36800040179002, 36800040179003, 

36800040179004 un 36800040179005 adresi no “Upes”, Ķurši, Pededzes pagasts, 

Alūksnes novads, LV-4352, uz “Upes”, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-

4352, 

2.165. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800070268, un uz tās esošai  ēkai, ar 

kadastra apzīmējumu 36800040268001,  adresi no “Alksnīši”, Naumova, 

Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz “Alksnīši”, Pededzes pagasts, 

Alūksnes novads, LV-4352, 

2.166. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800070156, un uz tās esošām  ēkām, 

ar kadastra apzīmējumu 36800070156001, 36800070156002, 36800070156003, 

36800070156004 un 36800070156005  adresi no “Blīgznusala”, Naumova, 

Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz “Blīgznusala”, Pededzes 

pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.167. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800070262, un uz tās esošām  ēkām, 

ar kadastra apzīmējumu 36800070262001, 36800070262003, 36800070262004, 

36800070262005, 36800070262006 un 36800070262007  adresi no “Brūklenāji”, 

Naumova, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz “Brūklenāji”, 

Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 
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2.168. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800070299, un uz tās esošām  ēkām, 

ar kadastra apzīmējumu 36800070299001, 36800070299002, 36800070299003, 

36800070299004, 36800070299005, 36800070299006 un 36800070299007  

adresi no “Gaismiņi”, Naumova, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

uz “Gaismiņi”, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.169. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800070267, un uz tās esošām  ēkām, 

ar kadastra apzīmējumu 36800070267001, 36800070267002 un 36800070267003  

adresi no “Karameles”, Naumova, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

uz “Karameles”, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.170. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800070260, un uz tās esošām  ēkām, 

ar kadastra apzīmējumu 36800070260001, 36800070260002 un 36800070260003  

adresi no “Mazdzintari”, Naumova, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-

4352, uz “Mazdzintari”, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.171. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800070250, un uz tās esošām  ēkām, 

ar kadastra apzīmējumu 36800070250001, 36800070250002, 36800070250003, 

368000700250004, 36800070250005 un 36800070250006  adresi no “Pļavas”, 

Naumova, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz “Pļavas”, Pededzes 

pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.172. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800070252, un uz tās esošām  ēkām, 

ar kadastra apzīmējumu 36800070252001, 36800070252002, 36800070252003 un 

36800070252004  adresi no “Poļitelovs”, Naumova, Pededzes pagasts, Alūksnes 

novads, LV-4352, uz “Poļitelovs”, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.173. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800070084, un uz tās esošām  ēkām, 

ar kadastra apzīmējumu 36800070084001, 36800070084002 un 36800070084003  

adresi no “Saknītes”, Naumova, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz 

“Saknītes”, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.174. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800070255, un uz tās esošām  ēkām, 

ar kadastra apzīmējumu 36800070255001, 36800070255002, 36800070255003, 

368000700255004, 36800070255005 un 36800070255006  adresi no “Saules”, 

Naumova, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz “Saules”, Pededzes 

pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.175. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800070254, un uz tās esošām  ēkām, 

ar kadastra apzīmējumu 36800070254001, 36800070254002, 36800070254003 un 

36800070254004  adresi no “Sņegova”, Naumova, Pededzes pagasts, Alūksnes 

novads, LV-4352, uz “Sņegova”, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.176. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800070333, un uz tās esošām  ēkām, 

ar kadastra apzīmējumu 36800070333001, 36800070333002, 36800070333003, 

368000700333004 un 36800070333005  adresi no “Vāveres”, Naumova, 

Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz “Vāveres”, Pededzes pagasts, 

Alūksnes novads, LV-4352, 

2.177. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800070269, un uz tās esošām  ēkām, 

ar kadastra apzīmējumu 36800070269001, 36800070269002 un 36800070269003  

adresi no “Vētras”, Naumova, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz 

“Vētras”, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.178. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800070241, un uz tās esošām  ēkām, 

ar kadastra apzīmējumu 36800070241001, 36800070241002, 36800070241003 un 

36800070241004  adresi no “Viesuļi”, Naumova, Pededzes pagasts, Alūksnes 

novads, LV-4352, uz “Viesuļi”, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.179. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800070134, un uz tās esošām  ēkām, 

ar kadastra apzīmējumu 36800070134001, 36800070134002, 36800070134003, 

368000700134004  un 36800070134005  adresi no “Vijas”, Naumova, Pededzes 
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pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz “Vijas”, Pededzes pagasts, Alūksnes 

novads, LV-4352, 

2.180. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800070259, un uz tās esošām  ēkām, 

ar kadastra apzīmējumu 36800070259001, 36800070259002 un 36800070259003  

adresi no “Vizuļi”, Naumova, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz 

“Vizuļi”, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.181. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800070358, un uz tās esošām  ēkām, 

ar kadastra apzīmējumu 36800070358001, 36800070358002 un 36800070358003,  

adresi no “Zibeņi”, Naumova, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz 

“Zibeņi”, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.182. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800030144, un uz tās esošām  ēkām, 

ar kadastra apzīmējumu 36800030144001, 36800030144002, 36800030144003, 

36800030144004  un 36800030144005,  adresi no “Lapsiņas”, Orlīši, Pededzes 

pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz “Lapsiņas”, Pededzes pagasts, Alūksnes 

novads, LV-4352, 

2.183. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800030008, un uz tās esošām  ēkām, 

ar kadastra apzīmējumu 36800030008001  un 36800030008002,  adresi no 

“Orliši”, Orlīši, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz “Orliši”, 

Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.184. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800030049, un uz tās esošām  ēkām, 

ar kadastra apzīmējumu 36800030049001  un 36800030049002,  adresi no “Orlīši 

7”, Orlīši, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz “Orlīši 7”, Pededzes 

pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.185. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800030092, un uz tās esošām  ēkām, 

ar kadastra apzīmējumu 36800030092001, 36800030092002, 36800030092003, 

36800030092004, 36800030092005, 36800030092006, 36800030092007  un 

36800030092008,  adresi no “Orloši”, Orlīši, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, 

LV-4352, uz “Orloši”, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.186. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800030143, un uz tās esošām  ēkām, 

ar kadastra apzīmējumu 36800030143001, 36800030143002, 36800030143003  

un 36800030143004,  adresi no “Orloši 2”, Orlīši, Pededzes pagasts, Alūksnes 

novads, LV-4352, uz “Orloši 2”, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.187. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800040073, un uz tās esošām  ēkām, 

ar kadastra apzīmējumu 36800040073001  un 36800040073002,  adresi no 

“Asari”, Pļevna, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz “Asari”, 

Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.188. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800040095, un uz tās esošām  ēkām, 

ar kadastra apzīmējumu 36800040095001, 36800040095002, 36800040095003, 

36800040095004  un 36800040095005,  adresi no “Dzērves”, Pļevna, Pededzes 

pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz “Dzērves”, Pededzes pagasts, Alūksnes 

novads, LV-4352, 

2.189. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800040105, un uz tās esošām  ēkām, 

ar kadastra apzīmējumu 36800040105001, 36800040105002, 36800040105003 un 

36800040105004,  adresi no “Mīnas”, Pļevna, Pededzes pagasts, Alūksnes 

novads, LV-4352, uz “Mīnas”, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.190. telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 36800040105001001, adresi no “Mīnas”-1, 

Pļevna, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz “Mīnas”-1, Pededzes 

pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.191. telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 36800040105001002, adresi no “Mīnas”-2, 

Pļevna, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz “Mīnas”-2, Pededzes 

pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 
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2.192. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800040097, un uz tās esošām  ēkām, 

ar kadastra apzīmējumu 36800040097001, 36800040097002 un 36800040097003  

adresi no “Pļevna”, Pļevna, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz 

“Pļevna”, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.193. telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 36800040097001001 adresi no “Pļevna”-1, 

Pļevna, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz “Pļevna”-1, Pededzes 

pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.194. telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 36800040097001002 adresi no “Pļevna”-2, 

Pļevna, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz “Pļevna”-2, Pededzes 

pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.195. telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 36800040097001003 adresi no “Pļevna”-3, 

Pļevna, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz “Pļevna”-3, Pededzes 

pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.196. telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 36800040097001004 adresi no “Pļevna”-4, 

Pļevna, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz “Pļevna”-4, Pededzes 

pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.197. telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 36800040097001005 adresi no “Pļevna”-5, 

Pļevna, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz “Pļevna”-5, Pededzes 

pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.198. telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 36800040097001006 adresi no “Pļevna”-6, 

Pļevna, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz “Pļevna”-6, Pededzes 

pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.199. telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 36800040097001007 adresi no “Pļevna”-7, 

Pļevna, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz “Pļevna”-7, Pededzes 

pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.200. telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 36800040097001008 adresi no “Pļevna”-8, 

Pļevna, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz “Pļevna”-8, Pededzes 

pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.201. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800040166, un uz tās esošām  ēkām, 

ar kadastra apzīmējumu 36800040166001 un 36800040166002  adresi no “Pļevna 

7”, Pļevna, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz “Pļevna 7”, 

Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.202. telpu grupai ar adresi no “Pļevna 7”-1, Pļevna, Pededzes pagasts, Alūksnes 

novads, LV-4352, uz “Pļevna 7”-1, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.203. telpu grupai ar adresi no “Pļevna 7”-2, Pļevna, Pededzes pagasts, Alūksnes 

novads, LV-4352, uz “Pļevna 7”-2, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.204. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800040106, un uz tās esošām  ēkām, 

ar kadastra apzīmējumu 36800040106001, 36800040106002, 36800040106003 un 

36800040106004  adresi no “Strauti”, Pļevna, Pededzes pagasts, Alūksnes 

novads, LV-4352, uz “Strauti”, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.205. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800040193, un uz tās esošām  ēkām, 

ar kadastra apzīmējumu 36800040193001 un 36800040193002  adresi no 

“Vasiļi”, Pļevna, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz “Pļevnas 

Vasiļi”, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.206. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800040162, un uz tās esošām  ēkām, 

ar kadastra apzīmējumu 36800040162001, 36800040162002, 36800040162003, 

36800040162006 un 36800040162008  adresi no “Vībotnes”, Pļevna, Pededzes 

pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz “Vībotnes”, Pededzes pagasts, Alūksnes 

novads, LV-4352, 

2.207. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800040053, un uz tās esošām  ēkām, 

ar kadastra apzīmējumu 36800040053001, 36800040053002, 36800040053003 un 

36800040053004  adresi no “Vecpoļakova”, Poļakova, Pededzes pagasts, 
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Alūksnes novads, LV-4352, uz “Vecpoļakova”, Pededzes pagasts, Alūksnes 

novads, LV-4352, 

2.208. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800010032, un uz tās esošām  ēkām, 

ar kadastra apzīmējumu 36800010032001, 36800010032002, 36800010032003, 

36800010032004, 36800010032005, 36800010032006, 36800010032007 un 

36800010032008  adresi no “Mežāres”, Ponkuļi, Pededzes pagasts, Alūksnes 

novads, LV-4352, uz “Mežāres”, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.209. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800010002, un uz tās esošām  ēkām, 

ar kadastra apzīmējumu 36800010002001, 36800010002002, 36800010002003, 

36800010002004, 36800010002005 un 36800010002006  adresi no “Ponkuļi”, 

Ponkuļi, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz “Ponkuļi”, Pededzes 

pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.210. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800010075, un uz tās esošām  ēkām, 

ar kadastra apzīmējumu 36800010075001 un 36800010075002  adresi no 

“Pūces”, Ponkuļi, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz “Pūces”, 

Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.211. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800010033, un uz tās esošām  ēkām, 

ar kadastra apzīmējumu 36800010033001, 36800010033002, 36800010033003, 

36800010033004, 36800010033005, 36800010033006 un 36800010033007  

adresi no “Pūpoli”, Ponkuļi, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz 

“Pūpoli”, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.212. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800010039, un uz tās esošām  ēkām, 

ar kadastra apzīmējumu 36800010039001, 36800010039002, 36800010039003, 

36800010039004 un 36800010039005  adresi no “Jaunliepas”, Puncene, Pededzes 

pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz “Jaunliepas”, Pededzes pagasts, Alūksnes 

novads, LV-4352, 

2.213. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800010084, un uz tās esošām  ēkām, 

ar kadastra apzīmējumu 36800010084001, 36800010084002 un 36800010084003  

adresi no “Vecpuncene”, Puncene, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

uz “Vecpuncene”, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.214. telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 36800010084001001, adresi no 

“Vecpuncene”-1, Puncene, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz 

“Vecpuncene”-1, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.215. telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 36800010084001002, adresi no 

“Vecpuncene”-2, Puncene, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz 

“Vecpuncene”-2, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.216. telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 36800010084001003, adresi no 

“Vecpuncene”-3, Puncene, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz 

“Vecpuncene”-3, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.217. telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 36800010084001004, adresi no 

“Vecpuncene”-4, Puncene, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz 

“Vecpuncene”-4, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.218. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800010006, un uz tās esošām  ēkām, 

ar kadastra apzīmējumu 36800010006001, 36800010006002, 36800010006003, 

36800010006004 un 36800010006005  adresi no “Viktorija”, Puncene, Pededzes 

pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz “Viktorija”, Pededzes pagasts, Alūksnes 

novads, LV-4352, 

2.219. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800050046, un uz tās esošām  ēkām, 

ar kadastra apzīmējumu 36800050046001, 36800050046002, 36800050046003 un 

36800050046004  adresi no “Baikāli”, Putrovka, Pededzes pagasts, Alūksnes 

novads, LV-4352, uz “Baikāli”, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 
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2.220. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800050018, un uz tās esošām  ēkām, 

ar kadastra apzīmējumu 36800050018001, 36800050018002, 36800050018003, 

36800050018004, 36800050018005, 36800050018006 un 36800050018007  

adresi no “Jurģi”, Putrovka, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz 

“Jurģi”, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.221. zemes  vienībai, ar kadastra  apzīmējumu 36800050096, un uz tās esošai  ēkai, ar 

kadastra apzīmējumu 36800050096002,  adresi no “Novērošanas tornis”, 

Putrovka, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz “Novērošanas tornis”, 

Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.222. zemes  vienībai, ar kadastra  apzīmējumu 36800050044, un uz tās esošām  ēkām, 

ar kadastra apzīmējumu 36800050044001, 36800050044002, 36800050044003, 

36800050044004 un 36800050044005  adresi no “Vālodzes”, Putrovka, Pededzes 

pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz “Vālodzes”, Pededzes pagasts, Alūksnes 

novads, LV-4352, 

2.223. zemes  vienībai, ar kadastra  apzīmējumu 36800070107, un uz tās esošai  ēkai, ar 

kadastra apzīmējumu 36800070107001  adresi no “Lielā Slobodka ”, Slobodka, 

Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz “Lielā Slobodka”, Pededzes 

pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.224. zemes  vienībai, ar kadastra  apzīmējumu 36800070068, un uz tās esošām  ēkām, 

ar kadastra apzīmējumu 36800070068001, 36800070068002, 36800070068003, 

36800070068004, 36800070068005, 36800070068006, 36800070068007, 

36800070068008, 36800070068009, 36800070068010, 36800070068011 un 

36800070068014  adresi no “Pakalnieši”, Slobodka, Pededzes pagasts, Alūksnes 

novads, LV-4352, uz “Pakalnieši”, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.225. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800070082, un uz tās esošām  ēkām, 

ar kadastra apzīmējumu 36800070082001, 36800070082002, 36800070082003, 

36800070082004  un 36800070082009  adresi no “Pērkoņi”, Slobodka, Pededzes 

pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz “Pērkoņi”, Pededzes pagasts, Alūksnes 

novads, LV-4352, 

2.226. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800070105, un uz tās esošām  ēkām, 

ar kadastra apzīmējumu 36800070105001 un 36800070105002  adresi no 

“Sapnīši”, Slobodka, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz “Sapnīši”, 

Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.227. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800070104, un uz tās esošām  ēkām, 

ar kadastra apzīmējumu 36800070104001, 36800070104002, 36800070104003  

un 36800070104004  adresi no “Slobodka 4”, Slobodka, Pededzes pagasts, 

Alūksnes novads, LV-4352, uz “Slobodka 4”, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, 

LV-4352, 

2.228. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800070151, un uz tās esošām  ēkām, 

ar kadastra apzīmējumu 36800070151001 un 36800070151002  adresi no 

“Jaunmadaras”, Snopova, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz 

“Jaunmadaras”, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.229. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800070055, un uz tās esošām  ēkām, 

ar kadastra apzīmējumu 36800070055001, 3680007055002, 36800070055003, 

36800070055004, 36800070055005, 36800070055006, 36800070055007, 

36800070055008 un 36800070055009  adresi no “Kadiķi”, Snopova, Pededzes 

pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz “Kadiķi”, Pededzes pagasts, Alūksnes 

novads, LV-4352, 

2.230. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800070245, un uz tās esošām  ēkām, 

ar kadastra apzīmējumu 36800070245001, 36800070245002, 36800070245005, 

36800070245006 un 36800070245007  adresi no “Ķirsīši”, Snopova, Pededzes 

alu
ks

ne
.lv



pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz “Ķirsīši”, Pededzes pagasts, Alūksnes 

novads, LV-4352, 

2.231. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800070163, un uz tās esošām  ēkām, 

ar kadastra apzīmējumu 36800070163001, 36800070163002 un 36800070163003  

adresi no “Līņi”, Snopova, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz 

“Līņi”, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.232. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800070152, un uz tās esošām  ēkām, 

ar kadastra apzīmējumu 36800070152001, 36800070152002, 36800070152003, 

36800070152004 un 36800070152005  adresi no “Madaras”, Snopova, Pededzes 

pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz “Madaras”, Pededzes pagasts, Alūksnes 

novads, LV-4352, 

2.233. telpu grupai, ar kadastra apzīmējumu 36800070152001001, adresi no no 

“Madaras”- 1, Snopova, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz 

“Madaras”-1, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.234. telpu grupai, ar kadastra apzīmējumu 36800070152001002, adresi no no 

“Madaras”-2,  Snopova, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz 

“Madaras”-2, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.235. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800070114, un uz tās esošām  ēkām, 

ar kadastra apzīmējumu 36800070114001, 36800070114002, 36800070114003, 

36800070114004 un 36800070114005  adresi no “Mieži”, Snopova, Pededzes 

pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz “Mieži”, Pededzes pagasts, Alūksnes 

novads, LV-4352, 

2.236. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800070247, un uz tās esošām  ēkām, 

ar kadastra apzīmējumu 36800070247001, 36800070247002, 36800070247003 un 

36800070247005  adresi no “Rūķīši”, Snopova, Pededzes pagasts, Alūksnes 

novads, LV-4352, uz “Rūķīši”, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.237. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800070118, un uz tās esošām  ēkām, 

ar kadastra apzīmējumu 36800070118001, 36800070118002, 36800070118005  

un 36800070118006  adresi no “Snopova”, Snopova, Pededzes pagasts, Alūksnes 

novads, LV-4352, uz “Snopova”, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.238. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800070243, un uz tās esošām  ēkām, 

ar kadastra apzīmējumu 36800070243001, 36800070243002, 36800070243003, 

36800070243004, 36800070243005 un 36800070243006  adresi no “Stradi”, 

Snopova, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz “Stradi”, Pededzes 

pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.239. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800070166, un uz tās esošām  ēkām, 

ar kadastra apzīmējumu 36800070166001, 36800070166002, 36800070166003, 

36800070166004 un 36800070166005, adresi no “Zīles”, Snopova, Pededzes 

pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz “Zīles”, Pededzes pagasts, Alūksnes 

novads, LV-4352, 

2.240. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800050031, un uz tās esošām  ēkām, 

ar kadastra apzīmējumu 36800050031001, 36800050031002 un 36800050031003  

adresi no “Jaunērgļi”, Sprektīši, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz 

“Jaunērgļi”, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.241. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800050043, un uz tās esošām  ēkām, 

ar kadastra apzīmējumu 36800050043001, 36800050043002, 36800050043003, 

36800050043004 un 36800050043005  adresi no “Sprektīši”, Sprektīši, Pededzes 

pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz “Sprektīši”, Pededzes pagasts, Alūksnes 

novads, LV-4352, 

2.242. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800020088, un uz tās esošām  ēkām, 

ar kadastra apzīmējumu 36800020088001, 36800020088002, 36800020088003, 

36800020088004, 36800020088005  un 36800020088006  adresi no “Papardes”, 
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Steržinova, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz “Papardes”, 

Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.243. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800020031, un uz tās esošām  ēkām, 

ar kadastra apzīmējumu 36800020031001, 36800020031002, 36800020031003, 

36800020031004, 36800020031005, 36800020031006, 36800020031007, 

36800020031010 un 36800020031011  adresi no “Pļaveļi”, Steržinova, Pededzes 

pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz “Pļaveļi”, Pededzes pagasts, Alūksnes 

novads, LV-4352, 

2.244. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800020046, un uz tās esošām  ēkām, 

ar kadastra apzīmējumu 36800020046001, 36800020046002, 36800020046003, 

36800020046004, 36800020046005, 36800020046006, 36800020046007 un 

36800020046008  adresi no “Sidrabiņi”, Steržinova, Pededzes pagasts, Alūksnes 

novads, LV-4352, uz “Sidrabiņi”, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.245. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800020013, un uz tās esošām  ēkām, 

ar kadastra apzīmējumu 36800020013001, 36800020013002, 36800020013003 un 

36800020013004  adresi no “Aizvēji”, Stuborova, Pededzes pagasts, Alūksnes 

novads, LV-4352, uz “Aizvēji”, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.246. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800020015, un uz tās esošām  ēkām, 

ar kadastra apzīmējumu 36800020015001, 36800020015002, 36800020015003, 

36800020015004, 36800020015005 un 36800020015006  adresi no “Egles”, 

Stuborova, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz “Egles”, Pededzes 

pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.247. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800020067, un uz tās esošām  ēkām, 

ar kadastra apzīmējumu 36800020067001, 36800020067002, 36800020067003, 

36800020067005, 36800020067006, 36800020067007, 36800020067008 un 

36800020067009,  adresi no “Gravnieki”, Stuborova, Pededzes pagasts, Alūksnes 

novads, LV-4352, uz “Gravnieki”, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.248. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800020185, un uz tās esošām  ēkām, 

ar kadastra apzīmējumu 36800020053001, 36800020053002, 36800020053003, 

36800020053004, 36800020053005, 36800020053006 un 36800020053008  

adresi no “Grīvas”, Stuborova, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz 

“Grīvas”, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.249. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800020006, un uz tās esošām  ēkām, 

ar kadastra apzīmējumu 36800020006001, 36800020006002, 36800020006003, 

36800020006004, 36800020006005 un 36800020006006  adresi no “Gulbji”, 

Stuborova, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz “Gulbji”, Pededzes 

pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.250. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800020110, un uz tās esošām  ēkām, 

ar kadastra apzīmējumu 36800020110001, 36800020110002 un 36800020110003  

adresi no “Ievas”, Stuborova, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz 

“Ievas”, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.251. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800020210, un uz tās esošām  ēkām, 

ar kadastra apzīmējumu 36800020005001, 36800020005002 un 36800020005003  

adresi no “Kelņi”, Stuborova, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz 

“Kelņi”, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.252. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800020193, un uz tās esošām  ēkām, 

ar kadastra apzīmējumu 36800020090001, 36800020090002, 36800020090003, 

36800020090004  un 36800020090005  adresi no “Laužņi”, Stuborova, Pededzes 

pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz “Laužņi”, Pededzes pagasts, Alūksnes 

novads, LV-4352, 

2.253. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800020054, un uz tās esošām  ēkām, 

ar kadastra apzīmējumu 36800020054001, 36800020054002, 36800020054003 un 
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36800020054004  adresi no “Mārki 1”, Stuborova, Pededzes pagasts, Alūksnes 

novads, LV-4352, uz “Mārki 1”, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.254. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800020052, un uz tās esošām  ēkām, 

ar kadastra apzīmējumu 36800020052001, 36800020052002, 36800020052003, 

36800020052004, 36800020052005 un 36800020052006,  adresi no “Mārki 2”, 

Stuborova, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz “Mārki 2”, Pededzes 

pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.255. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800020079, un uz tās esošām  ēkām, 

ar kadastra apzīmējumu 36800020079001, 36800020079002, 36800020079003, 

36800020079004, 36800020079005 un 36800020079006,  adresi no “Pīpenes”, 

Stuborova, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz “Pīpenes”, Pededzes 

pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.256. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800020091, un uz tās esošām  ēkām, 

ar kadastra apzīmējumu 36800020091001, 36800020091002 un 36800020091003,  

adresi no “Riekstulāji”, Stuborova, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

uz “Riekstulāji”, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.257. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800020135, un uz tās esošām  ēkām, 

ar kadastra apzīmējumu 36800020135001, 36800020135002, 36800020135003 un 

funkcionāli saistītai ēkai, ar kadastra apzīmējumu 36800020150001,  adresi no 

“Senatnes Koks”, Stuborova, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz 

“Senatnes Koks”, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.258. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800020099, un uz tās esošām  ēkām, 

ar kadastra apzīmējumu 36800020099001, 36800020099002, 36800020099003  

un 36800020099005  adresi no “Sieriņi”, Stuborova, Pededzes pagasts, Alūksnes 

novads, LV-4352, uz “Sieriņi”, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.259. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800020014, un uz tās esošām  ēkām, 

ar kadastra apzīmējumu 36800020014001 un 36800020014002,  adresi no 

“Skaidas”, Stuborova, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz 

“Skaidas”, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.260. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800020028, un uz tās esošām  ēkām, 

ar kadastra apzīmējumu 36800020028001, 36800020028002 un 36800020028003,  

adresi no “Slīpumi”, Stuborova, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz 

“Slīpumi”, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.261. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800020001, un uz tās esošām  ēkām, 

ar kadastra apzīmējumu 36800020001001, 36800020001002, 36800020001003, 

36800020001004, 36800020001005 un 36800020001006,  adresi no “Smiltāji”, 

Stuborova, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz “Smiltāji”, Pededzes 

pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.262. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800020010, un uz tās esošām  ēkām, 

ar kadastra apzīmējumu 36800020010001, 36800020010002 un 36800020010003,  

adresi no “Stuborova”, Stuborova, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

uz “Stuborova”, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.263. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800020017, un uz tās esošām  ēkām, 

ar kadastra apzīmējumu 36800020017001, 36800020017002, 36800020017003, 

36800020017004, 36800020017005 un 36800020017006,  adresi no “Stuborova 

9”, Stuborova, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz “Stuborova 9”, 

Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.264. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800020021, un uz tās esošām  ēkām, 

ar kadastra apzīmējumu 36800020021001, 36800020021002 un 36800020021003,  

adresi no “Stuborova 23”, Stuborova, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-

4352, uz “Stuborova 23”, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 
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2.265. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800020025, un uz tās esošām  ēkām, 

ar kadastra apzīmējumu 36800020025001, 36800020025002, 36800020025003 un 

36800020025004,  adresi no “Stuborova 28”, Stuborova, Pededzes pagasts, 

Alūksnes novads, LV-4352, uz “Stuborova 28”, Pededzes pagasts, Alūksnes 

novads, LV-4352, 

2.266. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800020059, un uz tās esošām  ēkām, 

ar kadastra apzīmējumu 36800020059001, 36800020059002 un 36800020059003,  

adresi no “Stuborova 29”, Stuborova, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-

4352, uz “Stuborova 29”, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.267. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800020008, un uz tās esošām  ēkām, 

ar kadastra apzīmējumu 36800020008001, 36800020008002 un 36800020008003,  

adresi no “Stuborova 32”, Stuborova, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-

4352, uz “Stuborova 32”, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.268. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800020007, un uz tās esošām  ēkām, 

ar kadastra apzīmējumu 36800020007001 un 36800020007002,  adresi no 

“Tabulas”, Stuborova, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz 

“Tabulas”, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.269. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800020167, un uz tās esošai  ēkai, ar 

kadastra apzīmējumu 36800020167001, adresi no “Vecais kantoris”, Stuborova, 

Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz “Vecais kantoris”, Pededzes 

pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.270. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800020080, un uz tās esošām  ēkām, 

ar kadastra apzīmējumu 36800020080001, 36800020080002, 36800020080003 un 

36800020080004,  adresi no “Vecmurati”, Stuborova, Pededzes pagasts, Alūksnes 

novads, LV-4352, uz “Vecmurati”, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.271. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800020048, un uz tās esošām  ēkām, 

ar kadastra apzīmējumu 36800020048001, 36800020048002, 36800020048003, 

36800020048004, 36800020048005, 36800020048006, 36800020048007, 

36800020048008, 36800020048012, 36800020048013, 36800020048014, 

36800020048015 un 36800020048016,  adresi no “Vēziņi”, Stuborova, Pededzes 

pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz “Vēziņi”, Pededzes pagasts, Alūksnes 

novads, LV-4352, 

2.272. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800020016, un uz tās esošām  ēkām, 

ar kadastra apzīmējumu 36800020016001, 36800020016002 un 36800020016003,  

adresi no “Žuburi”, Stuborova, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz 

“Žuburi”, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.273. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800020199, un uz tās esošām  ēkām, 

ar kadastra apzīmējumu 36800020051001, 36800020051003, 36800020051004, 

36800020051005, 36800020051006, 36800020051007, 36800020051008, 

36800020051009, 36800020051010 un 36800020051011  adresi no “Šeļehova”, 

Šeļehova, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz “Šeļehova”, Pededzes 

pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.274. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800020123, un uz tās esošām  ēkām, 

ar kadastra apzīmējumu 36800020123001 un 36800020123002  adresi no 

“Šeļehova 4”, Šeļehova, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz 

“Šeļehova 4”, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.275. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800020222, un uz tās esošām  ēkām, 

ar kadastra apzīmējumu 36800020011001, 36800020011002, 36800020011003 un 

36800020011004,  adresi no “Šeļehova 9”, Šeļehova, Pededzes pagasts, Alūksnes 

novads, LV-4352, uz “Šeļehova 9”, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-

4352, 
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2.276. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800020049, un uz tās esošām  ēkām, 

ar kadastra apzīmējumu 36800020049001, 36800020049002, 36800020049003 un 

36800020049004,  adresi no “Virši”, Šeļehova, Pededzes pagasts, Alūksnes 

novads, LV-4352, uz “Virši”, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.277. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800070233, un uz tās esošām  ēkām, 

ar kadastra apzīmējumu 36800070233001, 36800070233002 un 36800070233003,  

adresi no “Atmatas”, Tupicene, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz 

“Atmatas”, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.278. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800070187, un uz tās esošām  ēkām, 

ar kadastra apzīmējumu 36800070187001, 36800070187002, 36800070187003, 

36800070187004, 36800070187005 un 36800070187006,  adresi no “Papuves”, 

Tupicene, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz “Papuves”, Pededzes 

pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.279. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800030127, un uz tās esošām  ēkām, 

ar kadastra apzīmējumu 36800030127001, 36800030127002 un 36800030127008, 

adresi no “Alkšņi”, Zabolova, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz 

“Alkšņi”, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.280. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800030012, un uz tās esošām  ēkām, 

ar kadastra apzīmējumu 36800030012001,  36800030012002,  36800030012003, 

36800030012004, 36800030012005, 36800030012006  un 36800030012007, 

adresi no “Bairīši”, Zabolova, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz 

“Bairīši”, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.281. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800030105, un uz tās esošām  ēkām, 

ar kadastra apzīmējumu 36800030105001,  36800030105002  un 

36800030105003, adresi no “Bundziņi”, Zabolova, Pededzes pagasts, Alūksnes 

novads, LV-4352, uz “Bundziņi”, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.282. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800030020, un uz tās esošām  ēkām, 

ar kadastra apzīmējumu 36800030020001,  36800030020002  un 

36800030020003, 36800030020004 un 36800030020005 adresi no “Ezeriņi”, 

Zabolova, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz “Ezeriņi”, Pededzes 

pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.283. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800030108, un uz tās esošām  ēkām, 

ar kadastra apzīmējumu 36800030108001,  36800030108002,  36800030108003, 

36800030108004 un 36800030108005, adresi no “Jaunpavāri”, Zabolova, 

Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz “Jaunpavāri”, Pededzes pagasts, 

Alūksnes novads, LV-4352, 

2.284. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800030039, un uz tās esošām  ēkām, 

ar kadastra apzīmējumu 36800030039001,  36800030039002  un 

36800030039003, adresi no “Kārkliņi 1”, Zabolova, Pededzes pagasts, Alūksnes 

novads, LV-4352, uz “Kārkliņi 1”, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.285. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800030044, un uz tās esošām  ēkām, 

ar kadastra apzīmējumu 36800030044001,  36800030044002  un 

36800030044003, adresi no “Kraujas”, Zabolova, Pededzes pagasts, Alūksnes 

novads, LV-4352, uz “Kraujas”, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.286. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800030071, un uz tās esošām  ēkām, 

ar kadastra apzīmējumu 36800030071001,  36800030071002, 36800030071003, 

36800030071004  un 36800030071005,  adresi no “Krustiņi”, Zabolova, Pededzes 

pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz “Krustiņi”, Pededzes pagasts, Alūksnes 

novads, LV-4352, 

2.287. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800030018, un uz tās esošām  ēkām, 

ar kadastra apzīmējumu 36800030018001,  36800030018002, 36800030018003  

un 36800030018004, adresi no “Lejas Vīpūži”, Zabolova, Pededzes pagasts, 
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Alūksnes novads, LV-4352, uz “Lejas Vīpūži”, Pededzes pagasts, Alūksnes 

novads, LV-4352, 

2.288. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800030080, un uz tās esošām  ēkām, 

ar kadastra apzīmējumu 36800030080001,  36800030080002, 36800030080003, 

36800030080004, 36800030080005, 36800030080006, 36800030080007, 

36800030080008  un 36800030080009, adresi no “Līģeri”, Zabolova, Pededzes 

pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz “Līģeri”, Pededzes pagasts, Alūksnes 

novads, LV-4352, 

2.289. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800030119, un uz tās esošām  ēkām, 

ar kadastra apzīmējumu 36800030119001,   36800030119003, 36800030119004, 

36800030119005 un 36800030119006, adresi no “Miglas”, Zabolova, Pededzes 

pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz “Miglas”, Pededzes pagasts, Alūksnes 

novads, LV-4352, 

2.290. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800030104, un uz tās esošām  ēkām, 

ar kadastra apzīmējumu 36800030104001 un 36800030104003, adresi no 

“Pededzes RKP”, Zabolova, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz 

“Pededzes RKP”, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.291. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800030069, un uz tās esošām  ēkām, 

ar kadastra apzīmējumu 36800030069001  un 36800030069002, adresi no 

“Pīrāgi”, Zabolova, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz “Pīrāgi”, 

Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.292. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800030106, un uz tās esošām  ēkām, 

ar kadastra apzīmējumu 36800030106001,  36800030106002, 36800030106003 

un 36800030106004, adresi no “Salnāji”, Zabolova, Pededzes pagasts, Alūksnes 

novads, LV-4352, uz “Zabolovas Salnāji”, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, 

LV-4352, 

2.293. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800030122, un uz tās esošām  ēkām, 

ar kadastra apzīmējumu 36800030122001,  36800030122002  un 

36800030122003, adresi no “Vīnogas”, Zabolova, Pededzes pagasts, Alūksnes 

novads, LV-4352, uz “Vīnogas”, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.294. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800030113, un uz tās esošām  ēkām, 

ar kadastra apzīmējumu 36800030113001,  36800030113002, 36800030113003, 

36800030113004, 36800030113005, 36800030113006, 36800030113007 un 

36800030113008, adresi no “Vizbulītes”, Zabolova, Pededzes pagasts, Alūksnes 

novads, LV-4352, uz “Vizbulītes”, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.295. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800030103, un uz tās esošām  ēkām, 

ar kadastra apzīmējumu 36800030103001,  36800030103002  un 

36800030103003, adresi no “Zabolova”, Zabolova, Pededzes pagasts, Alūksnes 

novads, LV-4352, uz “Zabolova”, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.296. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800030284, un uz tās esošām  ēkām, 

ar kadastra apzīmējumu 36800030097001,  36800030097002, 36800030097003  

un 36800030097004, adresi no “Zabolova 1”, Zabolova, Pededzes pagasts, 

Alūksnes novads, LV-4352, uz “Zabolova 1”, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, 

LV-4352, 

2.297. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800030064, un uz tās esošām  ēkām, 

ar kadastra apzīmējumu 36800030064001,  36800030064002, 36800030064003  

un 36800030064004, adresi no “Zabolova 7”, Zabolova, Pededzes pagasts, 

Alūksnes novads, LV-4352, uz “Zabolova 7”, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, 

LV-4352, 

2.298. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800030096, un uz tās esošām  ēkām, 

ar kadastra apzīmējumu 36800030096001,  36800030096002  un 
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36800030096003, adresi no “Zilbes”, Zabolova, Pededzes pagasts, Alūksnes 

novads, LV-4352, uz “Zilbes”, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.299. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800080010, un uz tās esošām  ēkām, 

ar kadastra apzīmējumu 36800080010001 un 36800080010002, adresi no “Ijabi”, 

Zagorje, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz “Ijabi”, Pededzes 

pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.300. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800080112, un uz tās esošām  ēkām, 

ar kadastra apzīmējumu 36800080112001, 36800080112002 un 36800080112003, 

adresi no “Pakalni”, Zagorje, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz 

“Pakalni”, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.301. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800080001, un uz tās esošām  ēkām, 

ar kadastra apzīmējumu 36800080001001, 36800080001002, 36800080001003, 

36800080001005 un 36800080001006, adresi no “Zagorje”, Zagorje, Pededzes 

pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz “Zagorje”, Pededzes pagasts, Alūksnes 

novads, LV-4352, 

2.302. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800080195, un uz tās esošām  ēkām, 

ar kadastra apzīmējumu 36800080195001 un 36800080195002, adresi no 

“Zagorje 2”, Zagorje, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz “Zagorje 

2”, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.303. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800080198, un uz tās esošām  ēkām, 

ar kadastra apzīmējumu 36800080002001, 36800080002002, 36800080002003, 

36800080002004, 36800080002005, 36800080002006 un 36800080002007, 

adresi no “Zagorje 8”, Zagorje, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz 

“Zagorje 8”, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.304. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800070014, un uz tās esošām  ēkām, 

ar kadastra apzīmējumu 36800070014001, 36800070014002, 36800070014003, 

36800070014004 un 36800070014005, adresi no “Akmenāji”, Zaiceva, Pededzes 

pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz “Akmenāji”, Pededzes pagasts, Alūksnes 

novads, LV-4352, 

2.305. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800070006, un uz tās esošām  ēkām, 

ar kadastra apzīmējumu 36800070006001, 36800070006002, 36800070006003, 

36800070006004, 36800070006 005 un 36800070006006, adresi no 

“Benderova”, Zaiceva, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz 

“Benderova”, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.306. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800070036, un uz tās esošām  ēkām, 

ar kadastra apzīmējumu 36800070036001, 36800070036002, 36800070036003 un 

36800070036004, adresi no “Betlēme”, Zaiceva, Pededzes pagasts, Alūksnes 

novads, LV-4352, uz “Betlēme”, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.307. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800070034, un uz tās esošām  ēkām, 

ar kadastra apzīmējumu 36800070034001 un 36800080034002, adresi no “Bišu 

dārzs”, Zaiceva, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz “Bišu dārzs”, 

Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.308. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800070132, un uz tās esošām  ēkām, 

ar kadastra apzīmējumu 36800070132001 un 36800070132002, adresi no 

“Bonderova”, Zaiceva, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz 

“Bonderova”, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.309. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800070326, un uz tās esošām  ēkām, 

ar kadastra apzīmējumu 36800070326001, 36800070326002, 36800070326003 un 

36800070326004, adresi no “Caunas”, Zaiceva, Pededzes pagasts, Alūksnes 

novads, LV-4352, uz “Caunas”, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.310. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800070331, un uz tās esošām  ēkām, 

ar kadastra apzīmējumu 36800070331001, 36800070331002, 36800070331003, 

alu
ks

ne
.lv



36800070331004, 36800070331005, 36800070331006, 36800070331007, 

36800070331008, 36800070331009 un 36800070331010, adresi no “Darbnīcas”, 

Zaiceva, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz “Darbnīcas”, Pededzes 

pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.311. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800070027, un uz tās esošām  ēkām, 

ar kadastra apzīmējumu 36800070027001, 36800070027002, 36800070027003, 

36800070027004 un 36800070027005, adresi no “Jaunbaloži”, Zaiceva, Pededzes 

pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz “Jaunbaloži”, Pededzes pagasts, Alūksnes 

novads, LV-4352, 

2.312. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800070329, un uz tās esošai  ēkai, ar 

kadastra apzīmējumu 36800070329001,  adresi no “Leldes”, Zaiceva, Pededzes 

pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz “Leldes”, Pededzes pagasts, Alūksnes 

novads, LV-4352, 

2.313. telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 36800070329001001, adresi no “Leldes”-1, 

Zaiceva, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz “Leldes”-1, Pededzes 

pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.314. telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 36800070329001002, adresi no “Leldes”-2, 

Zaiceva, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz “Leldes”-2, Pededzes 

pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.315. telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 36800070329001003, adresi no “Leldes”-3, 

Zaiceva, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz “Leldes”-3, Pededzes 

pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.316. telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 36800070329001004, adresi no “Leldes”-4, 

Zaiceva, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz “Leldes”-4, Pededzes 

pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.317. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800070443, un uz tās esošai  ēkai, ar 

kadastra apzīmējumu 36800070443001,  adresi no “LMT Sakari”, Zaiceva, 

Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz “LMT Sakari”, Pededzes 

pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.318. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800070022, un uz tās esošām  ēkām, 

ar kadastra apzīmējumu 36800070022001, 36800070022002, 36800070022003 un 

36800080022004, adresi no “Niedrītes”, Zaiceva, Pededzes pagasts, Alūksnes 

novads, LV-4352, uz “Niedrītes”, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.319. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800070442, un uz tās esošām  ēkām, 

ar kadastra apzīmējumu 36800070041001, 36800070041002 un 36800070041003, 

adresi no “Zaiceva 17”, Zaiceva, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

uz “Zaiceva 17”, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.320. telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 36800070041001001, adresi no “Zaiceva 

17”-1, Zaiceva, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz “Zaiceva 17”-1, 

Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.321. telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 36800070041001002, adresi no “Zaiceva 

17”-2, Zaiceva, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz “Zaiceva 17”-2, 

Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.322. telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 36800070041001003, adresi no “Zaiceva 

17”-3, Zaiceva, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz “Zaiceva 17”-3, 

Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.323. telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 36800070041001004, adresi no “Zaiceva 

17”-4, Zaiceva, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz “Zaiceva 17”-4, 

Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.324. telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 36800070041001005, adresi no “Zaiceva 

17”-5, Zaiceva, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz “Zaiceva 17”-5, 

Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 
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2.325. telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 36800070041001006, adresi no “Zaiceva 

17”-6, Zaiceva, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz “Zaiceva 17”-6, 

Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.326. telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 36800070041001007, adresi no “Zaiceva 

17”-7, Zaiceva, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz “Zaiceva 17”-7, 

Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.327. telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 36800070041001008, adresi no “Zaiceva 

17”-8, Zaiceva, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz “Zaiceva 17”-8, 

Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.328. ēkām, ar kadastra apzīmējumu 36800070041004, 36800070041005, 

36800070041006  un 36800070041007, adresi no “Ogles”, Zaiceva, Pededzes 

pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz “Ogles”, Pededzes pagasts, Alūksnes 

novads, LV-4352, 

2.329. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800070090, un uz tās esošām  ēkām, 

ar kadastra apzīmējumu 36800070090001, 36800070090002, 36800070090003 un 

36800070090004, adresi no “Pīkoļi”, Zaiceva, Pededzes pagasts, Alūksnes 

novads, LV-4352, uz “Pīkoļi”, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.330. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800070061, un uz tās esošām  ēkām, 

ar kadastra apzīmējumu 36800070061001, 36800070061002, 36800070061003 un 

36800070061004, adresi no “Rasas”, Zaiceva, Pededzes pagasts, Alūksnes 

novads, LV-4352, uz “Rasas”, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.331. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800070030, un uz tās esošām  ēkām, 

ar kadastra apzīmējumu 36800070030001, 36800070030002, 36800070030003, 

36800070030004 un 36800070030005, adresi no “Riekstulejas”, Zaiceva, 

Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz “Riekstulejas”, Pededzes 

pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.332. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800070009, un uz tās esošām  ēkām, 

ar kadastra apzīmējumu 36800070009001, 36800070009003, 36800070009004 un 

36800070009006, adresi no “Rītausmas”, Zaiceva, Pededzes pagasts, Alūksnes 

novads, LV-4352, uz “Rītausmas”, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.333. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800070066, un uz tās esošām  ēkām, 

ar kadastra apzīmējumu 36800070066001, 36800070066002, 36800070066003, 

36800070066004 un 36800070066005, adresi no “Rozes”, Zaiceva, Pededzes 

pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz “Rozes”, Pededzes pagasts, Alūksnes 

novads, LV-4352, 

2.334. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800070359, un uz tās esošai  ēkai, ar 

kadastra apzīmējumu 36800070359001, adresi no “Sagādes punkts”, Zaiceva, 

Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz “Sagādes punkts”, Pededzes 

pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.335. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800070238, un uz tās esošām  ēkām, 

ar kadastra apzīmējumu 36800070238001, 36800070238002, 36800070238003 un 

36800070238004, adresi no “Salas”, Zaiceva, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, 

LV-4352, uz “Salas”, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.336. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800070392, un uz tās esošai  ēkai, ar 

kadastra apzīmējumu 36800070392001,  adresi no “Servals”, Zaiceva, Pededzes 

pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz “Servals”, Pededzes pagasts, Alūksnes 

novads, LV-4352, 

2.337. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800070332, un uz tās esošām  ēkām, 

ar kadastra apzīmējumu 36800070332001, 36800070332002, 36800070332003,  

adresi no “Stars 1”, Zaiceva, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz 

“Stars 1”, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

alu
ks

ne
.lv



2.338. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800070330, un uz tās esošām  ēkām, 

ar kadastra apzīmējumu 36800070330001, 36800070330002 un 36800070330003, 

adresi no “Takas”, Zaiceva, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz 

“Takas”, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.339. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800070063, un uz tās esošām  ēkām, 

ar kadastra apzīmējumu 36800070063001, 36800070063002, 36800070063003, 

36800070063004 un 36800070063005, adresi no “Vanadziņi”, Zaiceva, Pededzes 

pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz “Vanadziņi”, Pededzes pagasts, Alūksnes 

novads, LV-4352, 

2.340. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800070321, un uz tās esošām  ēkām, 

ar kadastra apzīmējumu 36800070321001, 36800070321002, 36800070321003 un 

36800070321004, adresi no “Vecrozes”, Zaiceva, Pededzes pagasts, Alūksnes 

novads, LV-4352, uz “Vecrozes”, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.341. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800070032, un uz tās esošām  ēkām, 

ar kadastra apzīmējumu 36800070032001, 36800070032002, 36800070032003 un 

36800070032004, adresi no “Zaiceva”, Zaiceva, Pededzes pagasts, Alūksnes 

novads, LV-4352, uz “Zaiceva”, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.342. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800070028, un uz tās esošām  ēkām, 

ar kadastra apzīmējumu 36800070028001, 36800070028002  un 

36800070028003, adresi no “Zaiceva 3”, Zaiceva, Pededzes pagasts, Alūksnes 

novads, LV-4352, uz “Zaiceva 3”, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.343. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800070025, un uz tās esošām  ēkām, 

ar kadastra apzīmējumu 36800070025001, 36800070025002  un 

36800070025003, adresi no “Zaiceva 22”, Zaiceva, Pededzes pagasts, Alūksnes 

novads, LV-4352, uz “Zaiceva 22”, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-

4352, 

2.344. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800070423, un uz tās esošām  ēkām, 

ar kadastra apzīmējumu 36800070423001, 36800070423002, 36800070423003  

un 36800070423004, adresi no “Zemītes 1”, Zaiceva, Pededzes pagasts, Alūksnes 

novads, LV-4352, uz “Zemītes 1”, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.345. telpu grupai, ar kadastra apzīmējumu 36800070423001001, adresi no “Zemītes 

1”-1, Zaiceva, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz “Zemītes 1”-1, 

Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.346. telpu grupai, ar kadastra apzīmējumu 36800070423001002, adresi no “Zemītes 

1”-2, Zaiceva, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz “Zemītes 1”-2, 

Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.347. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800050023, un uz tās esošām  ēkām, 

ar kadastra apzīmējumu 36800050023001, 36800050023002, 36800050023005  

un 36800050023006, adresi no “Gibani”, Zvaneri, Pededzes pagasts, Alūksnes 

novads, LV-4352, uz “Gibani”, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.348. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800050004, un uz tās esošām  ēkām, 

ar kadastra apzīmējumu 36800050004001, 36800050004002, 36800050004003, 

36800050004004  un 36800050004005, adresi no “Mežmājas”, Zvaneri, Pededzes 

pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz “Mežmājas”, Pededzes pagasts, Alūksnes 

novads, LV-4352, 

2.349. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800050027, un uz tās esošām  ēkām, 

ar kadastra apzīmējumu 36800050027001, 36800050027002, un 

36800050027003, adresi no “Oši”, Zvaneri, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, 

LV-4352, uz “Oši”, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.350. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800050042, un uz tās esošām  ēkām, 

ar kadastra apzīmējumu 36800050042001, 36800050042002, 36800050042003, 

36800050042004, 36800050042005  un 36800050042006, adresi no “Oškalni”, 

alu
ks

ne
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Zvaneri, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz “Oškalni”, Pededzes 

pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.351. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800050019, un uz tās esošām  ēkām, 

ar kadastra apzīmējumu 36800050019001, 36800050019002, 36800050019003, 

36800050019004, 36800050019005  un 36800050019006, adresi no 

“Sauleskalni”, Zvaneri, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz 

“Sauleskalni”, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, 

2.352. zemes  vienībai, ar kadastra apzīmējumu 36800050002, un uz tās esošām  ēkām, 

ar kadastra apzīmējumu 36800050002001, 36800050002002, 36800050002003, 

36800050002004  un 36800050002005, adresi no “Zvaneri”, Zvaneri, Pededzes 

pagasts, Alūksnes novads, LV-4352, uz “Zvaneri”, Pededzes pagasts, Alūksnes 

novads, LV-4352, 

 

Domes priekšsēdētājs        A.DUKULIS 
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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 

2016.gada 28.aprīlī                                         sēdes protokols Nr.8, 3.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.130 

 

Par dzīvojamās mājas „Lazdas”, Annas pagastā, Alūksnes novadā, dzīvokļa īpašumam 

Nr.7 piederošo zemesgabala kopīpašuma domājamo daļu nodošanu īpašumā bez 

atlīdzības 

 

 Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju 

privatizāciju” 75.panta ceturto daļu, Jaunannas pagasta dzīvojamo māju privatizācijas 

komisijas 13.02.2008. izziņu Nr.1, 11-30V1/6, Alūksnes rajona paju sabiedrības „Umara” un 

[..] pirkuma līgumu par dzīvokļa Nr.7 „Lazdās”, Annas pagastā, Alūksnes novadā, pirkšanu, 

un,  

ņemot vērā [..] 07.04.2016. iesniegumu, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldības 

kancelejā 07.04.2016. ar Nr. ANP/1-24/16/283 par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības,  

 

1. Nodot īpašumā bez atlīdzības [..], personas kods [..], zemesgabala „Lazdas”, Annas 

pagastā, Alūksnes novadā, īpašuma kadastra Nr. 3644 004 0060, pie dzīvokļa īpašuma Nr.7 

piederošās kopīpašuma 513/14125 domājamās daļas. 

 

           2. Lēmums ir spēkā, ja vienošanās par zemes kopīpašuma 513/14125 domājamo daļu 

nodošanu bez atlīdzības [..] īpašumā tiek noslēgta līdz 2016.gada 16. maijam. 

 

 

Domes priekšsēdētājs        A.DUKULIS 

  alu
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ne
.lv



lēmums satur ierobežotas pieejamības 

 informāciju (personas kods, kadastra numuri) 
 

 
 

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 

2016.gada 28.aprīlī                                         sēdes protokols Nr.8, 4.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

LĒMUMS Nr.131 

 

Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

3676 008 0102 “Krūmāji”, Mārkalnes pagastā, Alūksnes novadā, atsavināšanu 

 

 Izskatot [..] 30.03.2016. iesniegumu par nekustamā īpašuma “Krūmāji”, Mārkalnes 

pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu, kas 30.03.2016. saņemts Mārkalnes pagasta pārvaldē, 

pārsūtīts Alūksnes novada pašvaldībai un 04.04.2016. reģistrēts novada pašvaldības kancelejā 

ar Nr.ANP/1-33/16/1313, 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, ņemot vērā Alūksnes novada pašvaldības 07.04.2016. zemes lietu komisijas 

lēmumu Nr.ZK/1-8.11/16/72, 

 

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

Mārkalnes pagastā, Alūksnes novadā, kadastra Nr.3676 008 0102  sastāvā esošo, 

neapbūvētu, Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgu zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 3676 008 0102, par kuru  Mārkalnes pagasta pārvalde 13.11.2014. 

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

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

zemesgabala  īpašumu tiesību nostiprināšanu Zemesgrāmatā uz Alūksnes novada 

pašvaldības vārda, novērtēšanu un atsavināšanas procesa veikšanu, sedz zemes 

vienības atsavināšanas ierosinātāja [..]. Pēc zemes vienības 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 3676 008 0102, Mārkalnes 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. 

Domes priekšsēdētājs        A.DUKULIS 

alu
ks

ne
.lv



 

 
 

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 

2016.gada 28.aprīlī                                         sēdes protokols Nr.8, 5.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.132 

 

Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Stariņi”, Mārkalnē, Mārkalnes 

pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu 

 

 Pamatojoties uz Civillikuma 927.pantu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 

daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta otro daļu, 4.panta 

otro daļu, 5.panta pirmo daļu, 8.panta otro daļu, 10.panta pirmo daļu, un ņemot vērā  

Alūksnes novada pašvaldības Mārkalnes pagasta pārvaldes 19.04.2016. atzinumu 

Nr.MRPP/1-5/16/54, 

 

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

Mārkalnē, Mārkalnes pagastā, Alūksnes novadā, īpašuma kadastra Nr.3676 505 

0011, kas sastāv no nedzīvojamas ēkas (kūts), būves kadastra apzīmējums 3676 

005 006 4006.  

2. Noteikt atsavināšanas veidu - pārdošanu izsolē. 

3. Uzdot nosacītās cenas noteikšanu un atsavināšanu veikt Īpašumu atsavināšanas 

komisijai. 

 

 

Domes priekšsēdētājs        A.DUKULIS 
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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 

2016.gada 28.aprīlī                                         sēdes protokols Nr.8, 6.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.133 
           

Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Lapegles”, Mārkalnē, 

Mārkalnes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu 

 

 Pamatojoties uz Civillikuma 927.pantu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 

daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta otro daļu, 4.panta 

otro daļu, 5.panta pirmo daļu, 8.panta otro daļu, 10.panta pirmo daļu, un, ņemot vērā  

Alūksnes novada pašvaldības Mārkalnes pagasta pārvaldes 19.04.2016. atzinumu 

Nr.MRPP/1-5/16/54, 

 

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

Mārkalnē, Mārkalnes pagastā, Alūksnes novadā, īpašuma kadastra Nr.3676 505 

0012, kas sastāv no nedzīvojamas ēkas (kūts), būves kadastra apzīmējums 3676 

005 006 4007.  

2. Noteikt atsavināšanas veidu - pārdošanu izsolē. 

3. Uzdot nosacītās cenas noteikšanu un atsavināšanu veikt Īpašumu atsavināšanas 

komisijai. 

 

Domes priekšsēdētājs        A.DUKULIS 
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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 

2016.gada 28.aprīlī                                         sēdes protokols Nr.8, 7.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.134 

 

Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Ielejas-1”, Jaunalūksnes 

pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu 
 

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

personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta otro daļu, 4.panta otro daļu, 5.panta pirmo 

daļu, 8.panta otro daļu,  

ņemot vērā Jaunalūksnes pagasta pārvaldes 12.04.2016. iesniegumu Nr.JPP/1-5/16/36 

„Par pašvaldības nekustamo īpašumu “Ielejas 1”, Kolberģī, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes 

novadā”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 13.04.2016. ar Nr. ANP/1-33/16/1453,  

 

1. Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu „Ielejas-1”, 

Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā, kadastra numurs 3656 003 0090, kas sastāv 

no administratīvās ēkas (kadastra apzīmējums 3656 003 0090 001), saimniecības ēkas 

(kadastra apzīmējums 3656 003 0090 002) un zemes gabala (kadastra apzīmējums 

3656 003 0090) 0,3808 ha platībā. 

2. Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē. 

3. Nosacītās cenas noteikšanu un izsoles organizēšanu uzdot veikt Īpašumu atsavināšanas 

komisijai. 

4. Izsoles noteikumos paredzēt pircējam pienākumu nepasliktināt 2011.gada 

15.septembra starp Alūksnes novada pašvaldību un biedrību “JAUNALŪKSNES 

DĀLDERI” noslēgtā telpu nomas līguma Nr.ANP/1-45.1/11/298 nosacījumus. 

 
   
Domes priekšsēdētājs           A.DUKULIS 
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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 

2016.gada 28.aprīlī                                         sēdes protokols Nr.8, 8.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.135 

 

Par cirsmu Sīļu ielā 2A, Alūksnē, Alūksnes novadā, atsavināšanu 

 

 Izskatot pašvaldības aģentūras “SPODRA” direktora G.KOZILĀNA 21.03.2016. 

iesniegumu par cirsmu atsavināšanu izsolē, kas 21.03.2016. saņemts Alūksnes novada 

pašvaldībā  un reģistrēts ar Nr.ANP/1-42/16/1162, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 

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

otro daļu 4.punkta 2.daļu, 6.panta otro daļu, 8.panta ceturto un piekto daļu, daļu,  

 

1. Atsavināt Alūksnes novada pašvaldībai piederošu kustamo mantu - cirsmas īpašumā  

Sīļu ielā 2A, Alūksnē, Alūksnes novadā, īpašuma kadastra Nr.3601 039 7101, 

(turpmāk tekstā - cirsmas), atsavinot vienā izsoles paketē: 

1.1. cirsmu - izlases cirti (platība 4,64ha, 1.kvartāla nogabali Nr.14., 15., 25., 26., 27., 

37, pārdodamais apjoms 429,31m³); 

1.2.  cirsmu- krājas kopšanas cirti (platība 1,94ha, 1.kvartāla nogabals Nr.36., 38 

pārdodamais apjoms 82,22m³). 

 

2. Uzdot  Īpašumu atsavināšanas komisijai organizēt atsavināmās kustamās mantas - 

cirsmu novērtēšanu, izstrādāt izsoles noteikumus un rīkot izsoli. 

 

Domes priekšsēdētājs         A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr.136 

 

Par Alūksnes novada domes lēmuma atzīšanu par spēku zaudējušu 

 Ņemot vērā faktu, ka trīs Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa 

Laurencenes ielā 2-41, Alūksnē, Alūksnes novadā izsoles ir noslēgušās bez rezultāta, un 

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

 Atzīt par spēku zaudējušu Alūksnes novada domes 26.02.2015. lēmumu Nr. 63 “Par 

Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Laurencenes ielā 2-41, Alūksnē, Alūksnes 

novadā atsavināšanu”. 

 

Domes priekšsēdētājs         A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr.137 

 

Par pārvaldīšanas tiesību nodošanu  

 

Izskatot daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas „Jaunzemi”, Jaunannas pagastā, Alūksnes 

novadā dzīvokļu īpašnieku pilnvarotās personas [..] 18.03.2016. pieteikumu par dzīvojamās 

mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašumu īpašniekiem, kas saņemts un 

reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 18.03.2016. ar Nr. ANP/1-24/16/223,  

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

„Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51.panta trešo, piekto un sesto daļu, 

Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 12.panta pirmo daļu, 

 

1. Nodot dzīvojamās mājas – divstāvu dzīvojamās ēkas, kas sastāv no sešiem dzīvokļu 

īpašumiem (kadastra apzīmējums 3658 002 0259 001), trīs palīgceltnēm (kadastra 

apzīmējumi 3658 002 0259 002, 3658 002 0259 003, 3658 002 0259 004), zemes 

gabala 4175 m² platībā (kadastra apzīmējums 3658 002 0259), turpmāk tekstā – 

dzīvojamā māja, „Jaunzemi”, Jaunannas pagastā, Alūksnes novadā, pārvaldīšanas 

tiesības ar dzīvokļu īpašumu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai – [..], 

personas kods [..]. 

2. Uzdot sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „ALŪKSNES NAMI” ne vēlāk kā līdz 

06.05.2016. organizēt un nodot ar nodošanas - pieņemšanas aktu šī lēmuma 1.punktā 

minēto dzīvojamo māju ar dzīvokļu īpašumu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai 

personai.  

 
   
Domes priekšsēdētājs               A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.138 

 

Par līdzekļu izdalīšanu Zeltiņu pagasta pārvaldei no Alūksnes novada pašvaldības Ceļu 

un ielu uzkrājuma fonda 

 

Izskatot Zeltiņu pagasta pārvaldes 12.04.2016. iesniegumu Nr.ZPP/1-5/16/14 „Par 

finansējuma piešķiršanu”, kas saņemts un reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 14.04.2016. 

ar Nr.ANP/1-33/16/1484,  

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

pirmās daļas 2.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu, Alūksnes novada 

pašvaldības 2015.gada 29.janvāra noteikumu Nr.1/2015 „Alūksnes novada pašvaldības Ceļu 

un ielu fonda pārvaldīšanas kārtība” (apstiprināta ar 29.01.2015. Alūksnes novada domes 

lēmumu Nr.12, protokols Nr.2, 9.punkts) 9.punktu, Alūksnes novada attīstības programmas 

2011.- 2017. Investīciju plāna  2015. – 2017.gadam  98.punktu, 

 

Izdalīt Zeltiņu pagasta pārvaldei no Alūksnes novada pašvaldības Ceļu un ielu 

uzkrājuma fonda finansējumu 25 000 EUR (divdesmit pieci tūkstoši euro) apmērā 

inženierbūves - pašvaldības autoceļa “Zeltiņi – Zemītes” sastāvā ietilpstošā Dambja tilta slūžu 

atjaunošanai. 

 
 
Domes priekšsēdētājs                          A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr.139 

 

Par saistošo noteikumu Nr.9/2016 “Par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā 

zemesgabala pārskatīšanu” izdošanu 

 

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

85.panta trešo daļu, 

 

 Apstiprināt saistošos noteikumu Nr.9/2016 “Par dzīvojamai mājai funkcionāli 

nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanu” un to paskaidrojuma rakstu. 

 

Domes priekšsēdētājs                          A.DUKULIS 
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http://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2016/02.05/Saistosie_noteikumi_zemesgabala_parskatisana.docx
http://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2016/02.05/Saistosie_noteikumi_zemesgabala_parskatisana.docx
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LĒMUMS Nr.140 

 

Par saistošo noteikumu Nr.10/2016 „Grozījums Alūksnes novada domes 2013.gada 

23.maija saistošajos noteikumos Nr. 14/2013 „Alūksnes novada pašvaldības aģentūras 

“SPODRA” nolikums” izdošanu 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu un Publisko aģentūru 

likuma 2.panta otro daļu, 

 

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.10/2016 „Grozījums Alūksnes novada domes 

2013.gada 23.maija saistošajos noteikumos Nr.14/2013 „Alūksnes novada pašvaldības 

aģentūras “SPODRA” nolikums” un to paskaidrojuma rakstu. 

 

 

Domes priekšsēdētājs        A.DUKULIS 
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http://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2016/02.05/Saistosie_noteikumi_Spodra_nolikums.docx
http://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2016/02.05/Saistosie_noteikumi_Spodra_nolikums.docx
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LĒMUMS Nr.141 

 

Par saistošo noteikumu Nr.11/2016  

“Par Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “SPODRA” maksas pakalpojumiem” 

izdošanu  

  

 

     Pamatojoties uz Publisko aģentūru likuma 17.panta otro un ceturto daļu, 

      

    Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.11/2016 “Par Alūksnes novada pašvaldības aģentūras 

“SPODRA” maksas pakalpojumiem” un to paskaidrojuma rakstu. 

 

 

Domes priekšsēdētājs        A.DUKULIS 
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http://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2016/02.05/Saistosie_noteikumi_Spodra_maksas_pakalpojumi.docx
http://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2016/02.05/Saistosie_noteikumi_Spodra_maksas_pakalpojumi.docx
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LĒMUMS Nr.142 

 

Par Alūksnes novada domes 24.03.2016. lēmuma Nr.79  

atzīšanu par spēkā neesošu 

 

Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 05.04.2016. vēstuli 

Nr.18-6/2661 „Par saistošajiem noteikumiem”, reģistrēta Alūksnes novada pašvaldībā 

06.04.2016. ar Nr.ANP/1-2/16/1344, 

 

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

 

Atzīt par spēkā neesošu Alūksnes novada domes 24.03.2016. lēmumu Nr.79 „Par 

saistošo noteikumu Nr.7/2016 „Alūksnes novada sabiedriskās kārtības noteikumi” izdošanu” 

(sēdes protokols Nr.5, 13.punkts) no tā pieņemšanas dienas. 

 

 

Domes priekšsēdētājs        A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr.143 

 

Par saistošo noteikumu Nr.12/2016 “Par Alūksnes novada domes 2012.gada 26.jūlija 

saistošo noteikumu Nr. 22/2012 “Alūksnes novada sabiedriskās kārtības noteikumi” 

atzīšanu par spēku zaudējušiem” izdošanu 

 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 16.punktu, 41.panta 

pirmās daļas 1.punktu, 

 

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.12/2016 “Par Alūksnes novada domes 2012.gada 

26.jūlija saistošo noteikumu Nr. 22/2012 “Alūksnes novada sabiedriskās kārtības noteikumi” 

atzīšanu par spēku zaudējušiem” un to paskaidrojuma rakstu. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                    A.DUKULIS 

 

  

alu
ks

ne
.lv

http://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2016/02.05/Saistosie_noteikumi_Sab_kartiba_speku_zaudejusi.docx
http://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2016/02.05/Saistosie_noteikumi_Sab_kartiba_speku_zaudejusi.docx
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LĒMUMS Nr.144 

 

Par noteikumu Nr.1/2016 

„Par transportlīdzekļu iebraukšanu un stāvēšanu Alūksnes Pilssalā, Alūksnes Muižas 

parkā, Tempļakalna parkā un Alūksnes Lielajos un Mazajos kapos” apstiprināšanu 

 

 

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

pirmās daļas 2.punktu un 5.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, 

 

Apstiprināt noteikumus Nr.1/2016 „Par transportlīdzekļu iebraukšanu un stāvēšanu 

Alūksnes Pilssalā, Alūksnes Muižas parkā, Tempļakalna parkā un Alūksnes Lielajos un 

Mazajos kapos”. 

 

 
Domes priekšsēdētājs                            A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr.145 

 

Par Alūksnes novada pašvaldības stipendijām 

 

Pamatojoties uz Alūksnes novada domes 2016. gada 28. janvāra saistošo noteikumu 

Nr. 4/2016 “Par pašvaldības stipendiju piešķiršanu speciālistu piesaistei Alūksnes novadā” 2. 

un 9. punktu un likuma “Par pašvaldībām” 61. panta trešo daļu, 

 

1. Noteikt par atbalstāmo jomu speciālistu piesaistei Alūksnes novadā: 

1.1. medicīnu, ar nepieciešamajiem speciālistiem: 

1.1.1. neirologs, 

1.1.2. internists – endokrinologs, 

1.1.3. ģimenes ārsts - internists, 

1.1.4. ģimenes ārsts, 

1.1.5. LOR; 

1.2. arhitektūru, ar nepieciešamajiem speciālistiem: 

1.2.1. arhitekts. 

2. Izveidot Stipendiju piešķiršanas komisiju: 

2.1. Evita ŅEDAIVODINA, 

2.2. Gunta KUPČA, 

2.3. Maruta KAULIŅA. 

3. Apstiprināt Stipendiju piešķiršanas komisijas nolikumu.  

 

 

Domes priekšsēdētājs                            A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr.146 

 

Par Alūksnes novada pašvaldības grāmatvedības organizāciju 

 

Pamatojoties uz  Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta pirmās daļas 1.punktu, 

Alūksnes novada domes 2013.gada 25.jūlija saistošo noteikumu Nr.18/2013 „Alūksnes 

novada pašvaldības nolikums” 157.punktu, 

 

Pabeigt Alūksnes novada pašvaldības grāmatvedības centralizāciju un ar 2016.gada 

1.septembri pievienot Alūksnes novada pašvaldības centralizētās grāmatvedības organizācijai 

Alūksnes novada pašvaldības iestādes “Liepnas internātpamatskola” grāmatvedību, izslēdzot 

to no Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu maksātāju reģistra kā nodokļu maksātāju, un 

reģistrējot kā nodokļu maksātāja – Alūksnes novada pašvaldības struktūrvienību. 

 

Domes priekšsēdētājs                 A.DUKULIS
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LĒMUMS Nr.147 

 

Par dalības maksas apstiprināšanu 

 

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

apakšpunktu 

 

1. Apstiprināt dalības maksu Alūksnes, Balvu, Gulbenes apriņķa koru skatei, kas notiks 

2016.gada 4.maijā Alūksnes Kultūras centrā 15,00 EUR (piecpadsmit euro) apmērā 

vienam kolektīvam.  

 

2. Alūksnes novada koru dalības maksu attiecināt no Alūksnes novada pašvaldības 

2016.gada budžeta valdības funkcijas koda 082902 “Alūksnes novada pašvaldības 

kultūras pasākumi” līdzekļiem. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                 A.DUKULIS   
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LĒMUMS Nr.148 

 

Par dalības maksu velobraucienam  „Līkloči papardēs 2016” 

 

Ar mērķi nodrošināt velobrauciena  „Līkloči papardēs 2016” pilnvērtīgu norisi atbilstoši 

tā nolikumam un organizatoru sastādītai tāmei un, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļas 14g apakšpunktu,  

 

Apstiprināt dalības maksu Ilzenes pagasta pārvaldes  struktūrvienības „Sporta, kultūras, 

interešu izglītības un mūžizglītības centra „Dailes”” organizētajā velobraucienā  „Līkloči 

papardēs 2016”: 

1. bērniem un skolēniem no 6 līdz 12 gadu vecumam piedaloties individuāli 1,00 EUR 

apmērā (dalības maksa nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli); 

2. skolēniem no 13 gadu vecuma, jauniešiem un pieaugušajiem piedaloties individuāli 

2,00 EUR apmērā (dalības maksa nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli); 

3. sporta klasei piedaloties individuāli 5,00 EUR apmērā (dalības maksa nav apliekama 

ar pievienotās vērtības nodokli); 

4. komandai (ne mazāk kā 4 dalībnieki) 7,00 EUR apmērā (dalības maksa nav apliekama 

ar pievienotās vērtības nodokli); 

5. bērniem un skolēniem līdz 6 gadu vecumam piedaloties individuāli dalības maksu 

nepiemēro; 

6. senioriem no 60 gadu vecuma piedaloties individuāli dalības maksu nepiemēro. 
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LĒMUMS Nr.149 

 

Par Alsviķu pagasta pārvaldes maksas pakalpojumu  

 

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

apakšpunktu,  

 

1. Noteikt maksu par Alsviķu pagasta pārvaldes higiēnas pakalpojumu - dušas izmantošanu 

„Alsviķu cehs”, Alsviķi, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā: 3,03 EUR (bez pievienotās 

vērtības nodokļa).  

2. Atzīt par spēku zaudējušu Alūksnes novada domes 28.08.2014. lēmumu Nr.317 “Par 

Alsviķu pagasta pārvaldes sniegta higiēnas pakalpojuma maksas noteikšanu”, sēdes 

protokols Nr.15, 30.punkts. 

3. Lēmums stājas spēkā 2016.gada 1.maijā. 
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LĒMUMS Nr.150 

 

Par Alūksnes novada pašvaldības Jaunlaicenes pagasta pārvaldes  

maksas pakalpojumiem 

 

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

apakšpunktu,  Pievienotās vērtības nodokļa likuma 5.panta pirmo daļu, Alūksnes novada 

pašvaldības 2013. gada 7. novembra saistošajiem noteikumiem Nr.39/2013 “Alūksnes novada 

pašvaldības kapsētu darbības noteikumi”, ar Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektora    

2014. gada 3. novembra rīkojumu Nr. ANP/1-6/14/383 izdotajiem noteikumiem “Sniegto 

maksas pakalpojumu izcenojumu aprēķināšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas 

kārtība Alūksnes novada pašvaldības iestādēs un struktūrvienībās”,  

 

1. Apstiprināt maksu par Alūksnes novada pašvaldības Jaunlaicenes pagasta Opekalna 

kapličas (“Mācītājmuiža 1”, Jaunlaicenes pagasts, Alūksnes novads) izmantošanu  

4,17 EUR (bez pievienotās vērtības nodokļa) par vienu stundu.  

 

2. Lēmums stājas spēkā no 2016. gada 1.maija. 
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LĒMUMS Nr.151 

 

Par nomas maksas noteikšanu Mārkalnes pagastā  

 

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

apakšpunktu, Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515 “Noteikumi par 

publiskas personas mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un 

nomas līguma tipveida nosacījumiem” ceturto nodaļu, Alūksnes novada pašvaldības 

noteikumu Nr.3/2014 „Par kārtību, kādā tiek atsavināti un iznomāti pašvaldības nekustāmie 

īpašumi” 14. punktu,  

 

1. Apstiprināt nosacīto nomas maksu par  iznomājamo nekustamo īpašumu kūts “Irbes”, 

Mārkalnes pagastā, Alūksnes novadā, kadastra numurs 3676 505 0010, nomu  – 

0,05 EUR/1m2 mēnesī (bez pievienotās vērtības nodokļa). 

2. Apstiprināt nosacīto nomas maksu par  iznomājamo nekustamo īpašumu kūts “Takas”, 

Mārkalnes pagastā, Alūksnes novadā,  kadastra numurs 3676 505 0009, nomu  – 

0,05 EUR/1m2 mēnesī (bez pievienotās vērtības nodokļa). 

3. Apstiprināt nosacīto nomas maksu par  iznomājamo nekustamo īpašumu kūts 

“Birzītes”, Mārkalnes pagastā, Alūksnes novadā,  kadastra numurs 3676 505 0008, 

nomu  – 0,05 EUR/1m2 mēnesī (bez pievienotās vērtības nodokļa). 

4. Uzdod nomas tiesību izsoli organizēt Mārkalnes pagasta pārvaldei. 
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LĒMUMS Nr.152 
 

Par īslaicīgas nomas maksas noteikšanu Mārkalnes pagastā 

 

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

apakšpunktu, Alūksnes novada pašvaldības noteikumu Nr.3/2014 „Par kārtību, kādā tiek 

atsavināti un iznomāti pašvaldības nekustāmie īpašumi” 18.punktu  un VAS „Latvijas Pasts” 

15.03.2016. iesniegumu Nr.04.1.2-2/114 „Par telpu nomas līguma izbeigšanu un telpām pasta 

pakalpojumu sniegšanai Mārkalnē, Alūksnes novadā”, 

 

1. Apstiprināt maksu par īslaicīgu nomu Alūksnes novada pašvaldības Mārkalnes 

pagasta telpās “Pagastmājā” VAS “Latvijas pasts” – 0,03 EUR/1m2 stundā (bez 

pievienotās vērtības nodokļa). 

 

2. Lēmuma izpildi nodrošina Mārkalnes pagasta pārvalde. 

 

3. Lēmums stājas spēkā ar 2016.gada 2.maiju. 
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LĒMUMS Nr.153 

 

Par dalību Vidzemes tūrisma asociācijas projektā  

 

Ņemot vērā 15.03.2016. Vidzemes Tūrisma asociācijas vēstuli, reģistrēta Alūksnes 

novada pašvaldībā 21.03.2016. ar Nr.ANP/1-41/16/1166, pamatojoties uz Tūrisma likuma 

8.pantu un likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu, Alūksnes novada dome 

nolemj, 

 

1. Iesaistīties Vidzemes tūrisma asociācijas Interreg Europe programmas projekta 

CHRISTA, projekta nosaukums CHRISTA – Culture and Heritage for responsible, 

Innovative and Sustainable Tourism Actions/ CHRISTA – kultūras mantojums 

atbildīgām, inovatīvām un ilgtspējīgām tūrisma darbībām (turpmāk tekstā – 

projekts) īstenošanas laikā no 01.04.2016. līdz  01.02.2020. plānotajās aktivitātēs. 

2. Nodrošināt nepieciešamo projekta līdzfinansējuma indikatīvo summu 2475 EUR 

(divi tūkstoši četri simti septiņdesmit pieci euro), kas sastāda 15% no indikatīvā 

projekta partnerim piešķirtā finansējuma apjoma 16 500 EUR (sešpadsmit tūkstoši 

pieci simti euro) no Alūksnes novada pašvaldības 2016., 2017., 2018., 2019. un 

2020.gada budžeta līdzekļiem. 
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LĒMUMS Nr.154 

 

Par līdzekļu piešķiršanu projekta īstenošanai 

 

 Ņemot vērā 2016.gada 1.martā starp Vidzemes plānošanas reģionu un Alūksnes 

novada pašvaldību noslēgto sadarbības līgumu, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā ar 

Nr.ANP/1-45.3/16/48 (projekta īstenotāja līguma Nr.2.1-19/35) un 2015.gada 28.augustā 

noslēgto nodomu protokolu, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā ar Nr.ANP/1-

45.3/15/109,  Alūksnes novada domes 30.07.2015. lēmumu Nr.257 “Par iesaistīšanos projektā 

“Vidzeme iekļauj” (sēdes protokols Nr.13, 31. punkts), 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu, 21.panta 

pirmās daļas 2.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu, 

 

1. Nodrošināt darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atbalsta 

mērķa 9.2.2. “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo 

pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību 

personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1. pasākuma “Deinstitucionalizācija” 

projekta “Vidzeme iekļauj”, projekta identifikācijas Nr.9.2.2.1./15/I/003, 

priekšfinansēšanu, piešķirot finansējumu 10000,00 EUR (desmit tūkstoši euro) 

apmērā. 

 

2. Finansējumu nodrošināt veicot Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta 

2016.gadam apstiprinātā finansējuma pārkārtojumus no valdības funkcijas koda 

049010 „ES projektu līdzfinansējums” uz valdības funkcijas kodu 109109 „9.2.2.1. 

pasākuma “Deinstitucionalizācija” projekts “Vidzeme iekļauj”” par lēmuma 1.punktā 

minēto summu. 
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LĒMUMS Nr.155 

 

Par atbalstu un līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem  

brīvā laika organizēšanai bērniem   

  

Izskatot Izglītības pārvaldes 12.04.2016. iesniegumu Nr.IZP/01-19/16/49 “Par brīvā 

laika organizēšanu bērniem Pilssalas stadionā”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 

12.04.2016. ar Nr.ANP/1-42/16/1434,  

ņemot vērā Alūksnes novada domes Sociālo, izglītības un kultūras komitejas 

13.04.2016. lēmumu (sēdes protokols Nr.4, 7.punkts), Finanšu komitejas 21.04.2016. lēmumu 

(sēdes protokols Nr.4, 14.punkts), 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 4. un 

6.punktu, 21.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16.panta otro 

daļu un 30.pantu, Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. aktualizētā Investīciju 

plāna 2015.-2017.gadam 59.punktu, 

 

1. Atbalstīt vasaras brīvā laika pasākumu bērniem un jauniešiem vecumā no 7 līdz 15 

gadiem organizēšanu. 

2. Lēmuma 1.punktā minēto pasākumu organizēšanu uzdot Alūksnes bērnu un jauniešu 

centram. 

3. Izdalīt no Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem neparedzētiem 

gadījumiem finansējumu 3 700,00 EUR (trīs tūkstoši septiņi simti euro) apmērā brīvā 

laika organizatoru darba samaksas nodrošināšanai. 

4. Minētos izdevumus attiecināt uz 095412 valdības funkciju kodu – Alūksnes bērnu un 

jauniešu centrs (pedagoģiskie darbinieki no pašvaldības finansējuma). 
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LĒMUMS Nr.156 

 

Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem  

sportistu ģērbtuvju un saimniecības paviljona aprīkošanai  

 

 Izskatot Alūksnes novada pašvaldības Kultūras un sporta nodaļas 14.04.2016. 

iesniegumu “Par atsavināšanas ceļā iegūto līdzekļu izmantošanu”, kas reģistrēts Alūksnes 

novada pašvaldībā 14.04.2016. ar Nr.ANP/1-47/16/1510,  

 ņemot vērā Alūksnes novada domes Finanšu komitejas 21.04.2016. lēmumu (sēdes 

protokols Nr.4, 15.punkts), 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu, 21.panta 

pirmās daļas 2.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu, Alūksnes novada 

pašvaldības 27.05.2010. noteikumu Nr.4/2010 „Kārtība, kādā tiek sadalīti atsavināšanas 

procesā iegūtie līdzekļi par Alūksnes novada administratīvajām teritorijām” 1.2.punktu, 

Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. aktualizētā Investīciju plāna 2015.-

2017.gadam 48.2.punktu, 

 

1. Izdalīt no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem finansējumu 4 469,00 EUR 

(četri tūkstoši četri simti sešdesmit deviņi euro) apmērā Pilssalas stadiona servisa ēkas 

sportistu ģērbtuvju un saimniecības palīgtelpu aprīkojumam. 

 

2. Minētos izdevumus attiecināt uz 062012 valdības funkciju valdības funkciju kodu “PA 

“Spodra” sporta būves”. 
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LĒMUMS Nr.157 

 

Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem  

Alūksnes pilsētas svētku norisēm 

 

 Izskatot Alūksnes Kultūras centra  12.04.2016. iesniegumu Nr.ATN/1-13/16/34 “Par 

papildus finansējumu Alūksnes pilsētas svētku norisēm 2016.gadā”, kas reģistrēts Alūksnes 

novada pašvaldībā 12.04.2016. ar Nr.ANP/1-42/16/1432,  

ņemot vērā Alūksnes novada domes Sociālo, izglītības un kultūras komitejas 

13.04.2016. lēmumu (sēdes protokols Nr.4, 8.punkts) un Finanšu komitejas 21.04.2016. 

lēmumu (sēdes protokols Nr.4, 16.punkts), 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu, 21.panta 

pirmās daļas 2.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu, Alūksnes novada 

attīstības programmas 2011.-2017. aktualizētā Investīciju plāna 2015.-2017.gadam 

60.2.punktu, 

 

1. Izdalīt no Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem neparedzētiem 

gadījumiem finansējumu 12 000,00 EUR (divpadsmit tūkstoši euro) apmērā Alūksnes 

pilsētas svētku norisēm 2016.gadā. 

 

2. Minētos izdevumus attiecināt uz 082916 valdības funkciju kodu – Alūksnes pilsētas 

svētki. 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.158 

 

Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem  

Jaunlaicenes tautas nama remontam 

 

Izskatot Jaunlaicenes pagasta pārvaldes 29.03.2016. iesniegumu Nr.JLPP/1-5/16/18 

“Par finansējuma piešķiršanu”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 29.03.2016. ar 

Nr.ANP/1-33/16/1237, 

ņemot vērā Alūksnes novada domes Finanšu komitejas 21.04.2016. lēmumu (sēdes 

protokols Nr.4, 17. punkts), 

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

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

16.panta otro daļu un 30.pantu, 

 

1. Izdalīt no Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem neparedzētiem 

gadījumiem finansējumu 4 702,00 EUR (četri tūkstoši septiņi simti divi euro) apmērā 

Jaunlaicenes tautas nama jumta remontam. 

 

2. Minētos izdevumus attiecināt uz 082307 valdības funkciju kodu – Jaunlaicenes tautas 

nams. 

  

Domes priekšsēdētājs         A.DUKULIS 
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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 

AS „SEB banka”, KODS  UNLALV2X, KONTS Nr.LV58UNLA0025004130335  

Alūksnē 

2016.gada 28.aprīlī                                        sēdes protokols Nr.8, 32.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.159 

 

Par atbalstu un līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem  

Latvijas čempionāta pludmales volejbolā posma rīkošanai 

 

 

 Izskatot Latvijas Volejbola federācijas 15.04.2016. iesniegumu Nr.1-3/36 “Par 

Latvijas pludmales volejbola čempionāta posma sarīkošanu Alūksnē”, kas reģistrēts Alūksnes 

novada pašvaldībā 15.04.2016. ar Nr.ANP/1-41/16/1530,  

ņemot vērā Alūksnes novada domes Tautsaimniecības komitejas 18.04.2016. lēmumu 

(sēdes protokols Nr.4, 17.punkts) un Finanšu komitejas 21.04.2016. lēmumu (sēdes protokols 

Nr.4, 18.punkts), 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu, 21.panta 

pirmās daļas 2.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu, Alūksnes novada 

attīstības programmas 2011.-2017. aktualizētā Rīcības plāna 2015.-2017.gadam, kas 

apstiprināts ar Alūksnes novada domes 29.01.2015. lēmumu Nr.16 (sēdes protokols Nr.2, 

13.punkts), 4.2.punktu, 

 

 

1. Atbalstīt Latvijas čempionāta pludmales volejbolā sievietēm un vīriešiem  posma 

rīkošanu 2016.gada no 5. līdz 7.augustam Alūksnē. 

 

2. Izdalīt no Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem neparedzētiem 

gadījumiem finansējumu 3 000,00 EUR (trīs tūkstoši euro) apmērā Latvijas 

čempionāta pludmales volejbolā sievietēm un vīriešiem  posma līdzfinansēšanai. 

 

3. Minētos izdevumus attiecināt uz 081001 valdības funkciju kodu – Alūksnes novada 

sporta pasākumi. 

 

 

Domes priekšsēdētājs         A.DUKULIS 
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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 

AS „SEB banka”, KODS  UNLALV2X, KONTS Nr.LV58UNLA0025004130335  

Alūksnē 

2016.gada 28.aprīlī                                        sēdes protokols Nr.8, 33.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.160 

 

Par saistošo noteikumu Nr.13/2016 

„Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos 

Nr.5/2016 „Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2016.gadam”” izdošanu 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu, 21.panta 

pirmās daļas 2.punktu un 46. panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 30. pantu, 

 

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.13/2016 „Par grozījumiem Alūksnes novada domes 

2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.5/2016 „Par Alūksnes novada pašvaldības 

budžetu 2016.gadam”” un to paskaidrojuma rakstu. 

 

 

Domes priekšsēdētājs        A.DUKULIS 
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http://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2016/02.05/02.052.zip
http://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2016/02.05/02.052.zip
http://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2016/02.05/02.052.zip


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 

AS „SEB banka”, KODS  UNLALV2X, KONTS Nr.LV58UNLA0025004130335  

Alūksnē 

2016.gada 28.aprīlī                                        sēdes protokols Nr.8, 34.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.161 

 

Par grozījumiem Alūksnes novada domes 23.12.2015. lēmumā Nr.413 „Par amata 

vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā” 
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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 

AS „SEB banka”, KODS  UNLALV2X, KONTS Nr.LV58UNLA0025004130335  

Alūksnē 

2016.gada 28.aprīlī                                        sēdes protokols Nr.8, 35.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.162 

 

Par tiešo līdzdalību sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “ALŪKSNES NAMI” 

 

2015.gada 1.janvārī stājās spēkā Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību 

pārvaldības likums (turpmāk tekstā – Likums). Saskaņā ar minētā Likuma pārejas noteikumu 

11.punktu Publiskas personas augstākā lēmējinstitūcija saskaņā ar šī likuma 7.pantu līdz 

2016.gada 1.janvārim pieņem lēmumu par tās tiešo līdzdalību kapitālsabiedrībās. Likuma 

7.panta pirmajā daļā noteikts, ka publiskai personai ir pienākums ne retāk kā reizi piecos 

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

nosacījumiem. Šo prasību nepiemēro, ja likumā ir noteikts, ka attiecīgās kapitālsabiedrības 

kapitāla daļas vai akcijas nav atsavināmas. Minētā panta otrajā daļā noteikts, ka lēmumu par 

publiskas personas līdzdalības saglabāšanu kapitālsabiedrībās pieņem attiecīgās publiskās 

personas augstākā lēmējinstitūcija. Lēmumā ietver: 

1.  vērtējumu attiecībā uz atbilstību šā likuma 4.panta nosacījumiem; 

2.  vispārējo stratēģisko mērķi. 

Saskaņā ar Likuma 4.panta pirmo daļu publiska persona drīkst iegūt līdzdalību 

kapitālsabiedrībā Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmajā daļā minētajos gadījumos.  

Likuma „Par pašvaldībām”:  

1. 12.pants nosaka, ka „Pašvaldības attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju 

interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, 

Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvalžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai 

arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu”; 

2. 14.panta pirmās daļas 1.punkts nosaka, ka „Pildot savas funkcijas, pašvaldībām 

likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības veidot pašvaldības iestādes, dibināt biedrības vai 

nodibinājumus, kapitālsabiedrības, kā arī ieguldīt savus līdzekļus kapitālsabiedrībās”; 

3. 15.panta pirmās daļas 1.punktā ir noteikta pašvaldības autonomā funkcija – 

„organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un kanalizācija, 

siltumapgāde, sadzīves atkritumu apsaimniekošana, notekūdeņu savākšana, novadīšana un 

attīrīšana) neatkarīgi no tā , kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds”; 

4.  15.panta pirmās daļas 2.punktā ir noteikta pašvaldības autonomā funkcija – „gādāt 

par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu 

būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai 

paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; 

atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto 

dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana. 
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http://likumi.lv/doc.php?id=269907#p7
http://likumi.lv/doc.php?id=269907#p4
http://likumi.lv/doc.php?id=269907#p4
http://likumi.lv/ta/id/63545-valsts-parvaldes-iekartas-likums
http://likumi.lv/ta/id/63545-valsts-parvaldes-iekartas-likums#p88


Ņemot vērā minēto, Alūksnes novada domei (turpmāk – Dome) ir jāpieņem lēmums, 

kurā tai jāizvērtē Alūksnes novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) līdzdalības SIA 

„ALŪKSNES NAMI” atbilstība Likuma 4.panta nosacījumiem, proti, vai SIA “ALŪKSNES 

NAMI” (turpmāk tekstā – Sabiedrība) komercdarbības veikšana atbilst kādai no Valsts 

pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmajā daļā noteiktajām pazīmēm, kā arī jānosaka   

Sabiedrības vispārējais stratēģiskais mērķis. 

 

Par SIA “ALŪKSNES NAMI” komercdarbības atbilstību Publiskas  

personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4.panta 

nosacījumiem 

 

Publiskās personas, tostarp pašvaldības, darbojas publisko tiesību jomā, un tikai 

izņēmuma gadījumos tās var darboties privāto tiesību jomā. Saskaņā ar Valsts pārvaldes 

iekārtas likuma 87.panta pirmo daļu publiska persona privāto tiesību jomā darbojas šādos 

gadījumos: 

1. veicot darījumus, kas nepieciešami tās darbības nodrošināšanai; 

2. sniedzot pakalpojumus; 

3. veicot komercdarbību. 

Gadījumi, kuros publiskās personas ir tiesīgas nodarboties ar komercdarbību, ir 

noteikti Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmajā daļā, proti:  

1. ja tirgus nav spējīgs nodrošināt sabiedrības interešu īstenošanu attiecīgajā jomā; 

2. nozarē, kurā pastāv dabiskais monopols, tādējādi nodrošinot sabiedrībai attiecīgā 

pakalpojuma pieejamību; 

3. stratēģiski svarīgā nozarē; 

4. jaunā nozarē; 

5. nozarē, kuras infrastruktūras attīstībai nepieciešami lieli kapitālieguldījumi; 

6. nozarē, kurā atbilstoši sabiedrības interesēm nepieciešams nodrošināt augstāku 

kvalitātes standartu. 

Saskaņā ar minētā panta otro daļu komercdarbības veikšanai publiska persona 

(publiskas personas) saskaņā ar likumu dibina kapitālsabiedrību.  

1. Dome, izvērtējot  Sabiedrības komercdarbības atbilstību Valsts pārvaldes iekārtas 

likuma 88.panta pirmajai daļai, secina, ka Alūksnes novada pašvaldībai piederošā nekustamā 

īpašuma apsaimniekošana un pārvaldīšana saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 

88.panta pirmās daļas 3.punktu ir Pašvaldībai stratēģiski svarīga nozare. Sabiedrības 

izveidošanas un darbības nosacījumi faktiski atbilst  Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.pantā 

noteiktajiem kritērijiem, kapitālsabiedrībā ir atspoguļota informācija par tās finanšu un 

saimniecisko darbību, efektivitāti, funkcijām un pakalpojumiem, izmaksu ekonomiskumu, 

pašvaldības līdzekļu izlietojumu, tajā skaitā arī pašvaldības kā lēmējinstitūcijas un kontroles 

veicējas lomas apzināšanos un kapitālsabiedrības atskaitīšanos iedzīvotājiem. Alūksnes 

novada dome ar  Sabiedrības starpniecību nodrošina: 

1.1. kapitālsabiedrība nodrošina pašvaldības spēju izpildīt būtiskus uzdevumus, kas 

izriet no tās autonomām funkcijām, sasniedz daļu no novada attīstības mērķiem; 

1.2. Sabiedrība nodrošina pašvaldības funkcijas, kuru daļējs finansēšanas avots ir 

maksa par pakalpojumiem; 

 

1.4 Sabiedrība nodrošina Eiropas reģionālās attīstības fonda līdzekļu apguvi 

pašvaldības un personu īpašumā esošu mājokļu energoefektivitātes paaugstināšanas projektu 

realizēšanai; 

1.5.  Sabiedrība realizē labāko veidu pašvaldības resursu efektīvai apsaimniekošanai, 

sniedzot no tā labumu novada iedzīvotājiem; 

1.6.   Sabiedrība nodrošina darbavietas novada iedzīvotājiem; 
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1.7. Sabiedrība optimāli izmanto tās materiāli tehnisko bāzi un kvalificētus 

speciālistus; 

1.8. Sabiedrība ir efektīvākais veids pašvaldības attīstības mērķu sasniegšanai 

kapitālsabiedrību darbības jomās, vienlaicīgi, neierobežojot iespējas attīstīt citu 

komercuzņēmumu pakalpojumus. 

2. Dome konstatē arī citas Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmajai daļai 

atbilstošas  Sabiedrības komercdarbības pazīmes: 

2.1. Pašvaldība, kas ir Sabiedrības 100% kapitāla daļu īpašniece, ir uzdevusi  

Sabiedrībai sev piederošā nekustamā īpašuma apsaimniekošanu un pārvaldīšanu; 

2.2. Ievērojot Alūksnes novada domes vai tās deleģētās institūcijas lēmumu par 

pašvaldībai piederošas dzīvojamās telpas izīrēšanu vai telpas iznomāšanu, slēdz īres vai 

nomas līgumus, kas atbilst Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmās daļas 1.punktam; 

2.3. Starp Alūksnes novada pašvaldību un  Sabiedrību 2011.gada 27.aprīlī ir noslēgta 

vienošanās Nr. ANP/1-45.3/11/74 par grozījumiem 31.07.2007.dzīvojamā fonda 

pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pilnvarojuma līgumā Nr.294-D-07 (turpmāk tekstā – 

Līgums), tādējādi tas atbilst Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmās daļas 

2.punktam.  

Attiecībā uz Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajiem priekšnosacījumiem 

komercdarbības veikšanai, jāņem vērā Sabiedrības loma līdzdarbojoties pašvaldības 

autonomo funkciju nodrošināšanai. Minētās nozares ir sabiedrībai svarīgas, ar augstu 

kvalitātes standartu, jo standarta patērētājs ir iedzīvotājs, vairumā gadījumu no sociāli 

aprūpējamas vides.  Sabiedrības darbība šajās nozarēs nodrošina pakalpojumu pieejamību un 

iedzīvotāju interesēm atbilstošu augstāku kvalitātes standartu par iedzīvotājiem pieņemamu 

samaksu. 

Izvērtējot Alūksnes novadā pastāvošo konkrēto situāciju dzīvojamo māju 

pārvaldīšanas jomā, secināms, ka šajā nozarē darbojas vēl citi pakalpojumu sniedzēji – 

biedrības, ko šim mērķim ir dibinājušas konkrētas mājas (dzīvokļu īpašnieku kopības), tātad 

var uzskatīt, ka tirgus nespēj pilnībā nodrošināt šos pakalpojumus.  

Vēsturiski, privatizācijas procesa gaitā ir izveidojusies situācija, ka Sabiedrība 

pārvalda virkni daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (šobrīd 193 mājas un kopējais klientu skaits ir 

4324), kurās dzīvokļu īpašnieku kopība nav nodevusi dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības 

dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai, kā arī ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pārvaldīšanas 

tiesības nav nodevusi pilnvarotajai personai. Darbību šajā jomā Sabiedrība veic, lai 

nodrošinātu likumā „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 50.panta 

septītajā punktā noteikto pašvaldības pienākumu – pārvaldīt dzīvojamo māju līdz tās 

pārvaldīšanas tiesību nodošanai dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai vai ar dzīvokļu īpašnieku 

savstarpēju līgumu pilnvarotai personai. 

Ņemot vērā augstāk minēto, secināms, ka Pašvaldības līdzdalība  Sabiedrībā atbilst 

Likuma 4.panta nosacījumiem, līdz ar to tai ir saglabājama tieša tās līdzdalība  Sabiedrībā. 

 

Vispārējais stratēģiskais mērķis 

 

 Sabiedrības dibinātājs ir Alūksnes novada pašvaldība. Alūksnes novada pašvaldībai pieder 

100 %  kapitāldaļas, 138759,00 EUR vērtībā, jeb 138759 daļas (daļas vērtība 1,00 EUR), 

Sabiedrība nodrošina pašvaldības autonomās funkcijas izpildi - organizē iedzīvotājiem 

komunālos pakalpojumus, pārvalda pašvaldības īpašumu – dzīvojamo fondu, kā arī veic 

privātu nekustamo īpašumu pārvaldīšanu un apsaimniekošanu. 

Pašvaldības īres dzīvokļu pārvaldīšana. Tirgus spēj nodrošināt pakalpojumu, bet ja 

pašvaldība izvēlētos citu pakalpojuma sniedzēju, kas nebūtu tās kontrolē esoša 

komercsabiedrība, pastāvētu risks:  

1. saņemt zemākas kvalitātes pakalpojumu, jo pakalpojuma sniedzējs var atrasties tālu 

no klientiem, kā rezultātā reaģēšanas ātrums iespējams būtu lēns;  
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2. nesaņemt atgriezenisko saiti par pakalpojumu veikšanu;  

3. gadījumā, ja īrnieks neveiktu maksājumus, pakalpojuma sniedzējs vērstos tiesā pret     

pašvaldību, nevis pret īrnieku; 

4. saņemt pakalpojumu par  augstāku cenu. 

 Komercsabiedrība ir viens no veidiem kā organizēt īres dzīvokļu pārvaldību. Sabiedrībai ir 

profesionāli, kompetenti darbinieki, kā arī materiāli tehniskā bāze, kas nepieciešama 

pakalpojuma nodrošināšanai. Alternatīvi pakalpojuma sniedzēji nav ieinteresēti dažu desmitu 

dzīvokļu pārvaldīšanā, savukārt, gadījumā, ja pašvaldība būtu ieinteresēta veidot savu 

administratīvo resursu šā pakalpojuma nodrošināšanai, tai  automātiski palielinātos 

pašvaldības budžeta izdevumi šī pakalpojuma sniegšanai iepriekšminētā apsvēruma dēļ. 

Pašvaldības izveidotā Komercsabiedrība  ir efektīvākais veids, jo tirgus nav spējīgs pilnībā 

nodrošināt kvalitatīvu, izmaksām atbilstošu pašvaldības interešu īstenošanu,  bet pašvaldībai 

nav ekonomiski izdevīgi pašai apsaimniekot un pārvaldīt dzīvokļus, ja Sabiedrībai ir 

atbilstoša jomas kompetence un resursi šādas funkcijas veikšanai. Pašvaldība netraucē attīstīt 

privātā sektora darbību šajā jomā, taču komercuzņēmumi nav tendēti uz atsevišķu dzīvokļu 

pārvaldīšanu. Atbilstoši iedzīvotāju interesēm, šajā jomā jānodrošina augstas kvalitātes 

standarts. Sabiedrība nodrošina darbību no saviem finanšu ieņēmumiem par īres maksām un 

nerada papildus slogu pašvaldības budžetam. Nododot pašvaldības dzīvojamā fonda 

pārvaldīšanu Sabiedrībai, pašvaldība izpilda Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas 

izšķērdēšanas likumā noteikto, ka publiskas personas rīcībai ar finanšu līdzekļiem un mantu 

jārīkojas lietderīgi, t.i. rīcībai jābūt tādai, lai sasniegtu mazāku finanšu līdzekļu un mantas 

izlietojumu. 

Privāta nekustamā īpašuma pārvaldīšana un apsaimniekošana.  

Tirgus spēj nodrošināt pakalpojumu, bet daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašnieku 

kopības ir izvēlējušās šo pakalpojumu ar līgumu pielīgt  Sabiedrībai, jo iedzīvotāju dzīvojamā 

fonda pārvaldīšana un apsaimniekošana ar Sabiedrības spēkiem ir veiksmīgs un atbilstošs 

modelis pašreizējā situācijā, iedzīvotājiem tiek nodrošināta būtisku pakalpojumu pieejamība 

par samērīgām cenām. Sabiedrībai ir profesionāli, kompetenti darbinieki, kā arī materiāli-

tehniskā bāze, kas nepieciešama pakalpojuma kvalitatīvai nodrošināšanai. Sabiedrība spēj 

nodrošināt ilgtspējīgu īpašuma uzturēšanu, pilnveidošanos un kvalitātes uzlabošanu, kā arī 

ekonomiski pamatotu pakalpojumu cenu noteikšanu. Pašvaldības izveidotā komercsabiedrība 

ir efektīvākais veids, jo šobrīd tirgus nav spējīgs nodrošināt kvalitatīvu un izmaksām 

atbilstošu iedzīvotāju interešu īstenošanu. Nozarē nepieciešams nodrošināt augstas kvalitātes 

standartu. Atļaujot Sabiedrībai veikt šādu komercdarbību, pašvaldība pilda likuma “Par 

pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10.punkta nosacījumu - sekmē saimniecisko darbību savā 

administratīvajā teritorijā un rūpējas par bezdarba samazināšanu, jo šobrīd visi Sabiedrības 

darbinieki ir Alūksnes novada iedzīvotāji. Sabiedrība nodrošina darbību no saviem finanšu 

ieņēmumiem par nekustamā īpašuma apsaimniekošanu un nerada slogu pašvaldības 

budžetam. Pakalpojumu sniegšanai šajā nozarē netiek izmantoti pašvaldības budžeta līdzekļi. 

 Sabiedrības dibināšanas mērķis bija: 

            1. nodrošināt pašvaldības īpašumā esošā dzīvojamā fonda kvalitatīvus 

apsaimniekošanas un obligātos pārvaldīšanas darbus, kā arī īres maksas administrēšanu;  

2. veikt daudzdzīvokļu dzīvojamo māju kvalitatīvu apsaimniekošanu un nodrošināt 

augstu apkalpošanas kultūru;  

3. nodrošināt centralizētās siltumapgādes sistēmas kvalitatīvu un drošu darbību māju 

iekšējos tīklos, sniedzot klientiem kvalitatīvus, savlaicīgus un drošus pakalpojumus; 

4. organizēt sniedzamo pakalpojumu tehnoloģisko attīstību un uzlabošanu par cenu, 

kas atbilst ekonomiski pamatotām izmaksām; 
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5. piedalīties komercpakalpojumu sniegšanā Sabiedrības kompetences jomās godīgas 

konkurences apstākļos; 

6. izveidot finansiāli dzīvotspējīgu ilgtermiņa risinājumu, lai nodrošinātu iedzīvotājus 

ar komunālajiem pakalpojumiem atbilstoši valdības un pašvaldības apstiprinātajai politikai, 

pamatojoties uz noslēgtajiem līgumiem. 

 Citi pakalpojumi, kuri noteikti ar pilnvarojuma līgumu un kuri saistīti ar 

Sabiedrības īpašuma pārvaldīšanu un apsaimniekošanu.  

Alūksnes novada dome, kas ir Sabiedrības 100% kapitāldaļu īpašnieks, Sabiedrības 

pamatkapitālā ir ieguldījusi nekustamos īpašumus, tai skaitā gan administratīvo ēku, gan 

tehniskās telpas. Sabiedrība ir pildījusi ar pilnvarojuma līgumu uzliktos pienākumus un 

rīkojusies kā krietns un rūpīgs saimnieks, tas ir, piešķirtās pilnvaras īstenojusi labā ticībā ar 

lielāko rūpību. Īpašumi tiek sakārtoti un tiek pārdomāti noslogoti, ar mērķi gūt ienākumus 

tālākai to tehniskā stāvokļa uzlabošanai. 

    Kapitālsabiedrība veiksmīgi pilda izvirzītos uzdevumus, nepārtraukti notiek piedāvāto 

pakalpojumu apjoma, pieejamības un kvalitātes attīstība. 

 Kapitālsabiedrībai pieder 6 (seši) dzīvokļu īpašumi, kurus tā veiksmīgi izīrē. 

 Sabiedrība sniedz savus pakalpojumus arī citām   komercsabiedrībām, kuras darbojas 

Alūksnes novada teritorijā, valstij piederošo nekustamo īpašumu apsaimniekošanā (VSAA; 

Kājnieku skola u.c.). Sabiedrības vīzija  ir būt Latvijas un Eiropas savienības prasībām 

atbilstošai kapitālsabiedrībai komunālo pakalpojumu nodrošināšanas jomā, ko novērtē un 

atzīst kapitāldaļu turētāji, partneri un sabiedrība.  

 Sabiedrības vērtības ir profesionāli darbinieki, kvalitatīvi pakalpojumi un labāko 

pieejamo tehnoloģiju izmantošana. 

 Sabiedrības pamatuzdevums nodrošināt kvalitatīvus pakalpojumus Alūksnes novada 

teritorijā, tās galvenais uzdevums ir šo sabiedrībai nozīmīgo pakalpojumu nodrošināšana.   

Iepriekšējo gadu darba pieredze liecina par sabiedrības izaugsmi, ko apliecina fakts, ka 

kapitālsabiedrība savu pakalpojumu jomā izvirza un sasniedz arvien jaunus mērķus, pilnveido 

savu darbību un pakalpojumu klāstu, pašlaik sabiedrība apsaimnieko un pārvalda 192 mājas 

un kopējais klientu skaits ir 4264. 

 Sabiedrības galvenais stratēģiskais mērķis ir pakalpojuma nodrošināšana Alūksnes 

novada teritorijā tādā veidā, lai tiktu ievērotas: 

1. normatīvo aktu prasības, tajā skaitā Eiropas Savienības noteiktie mērķi attiecībā uz 

atkritumu apsaimniekošanas sistēmas darbības efektivitāti; 

2. valsts, reģionālā un vietējā līmeņa plānošanas dokumentu noteikumi; 

3.  Sabiedrības kvalitātes vadības sistēmas normas;  

4. klientu maksātspējas robežas.  

Sabiedrībai ir svarīgi, lai sniegtais pakalpojums atbilstu izvirzītajiem pakalpojuma 

kvalitātes kritērijiem: 

1. Lai Sabiedrība darbotos rentabli, izmantojot ilgtspējīgus risinājumus un labākās 

pieejamās tehnoloģiskās metodes; 

2. Lai sniegtie pakalpojumi būtu elastīgi, t.i., lai maksimāli tiktu nodrošināta 

individuāla pieeja atbilstoši klienta vajadzībām, nesadārdzinot izmaksas; 

3. Lai pakalpojuma sniegšana būtu saistīta ar klientu vides apziņas veidošanu, kas 

veicinātu kapitālsabiedrības apgrozījuma pieaugumu; 

4. Lai sadarbībā ar pašvaldību tiktu rasts labākais risinājums pakalpojuma 

nodrošināšanai konkrētajā pašvaldībā. 

Šobrīd ir atzīstams, ka  Sabiedrībai izvirzītie  mērķi pamatos nav mainījušies, bet klāt 

vēl nākuši jauni komercdarbības veidi. Savas darbības laikā, SIA “ALŪKSNES NAMI” ir 

plānveidīgi pilnveidojusi un uzlabojusi piedāvāto pakalpojumu infrastruktūru un faktiski ir 

izpildījusi priekšnosacījumus, lai ilgtermiņā varētu sniegt pakalpojumus, kuri sabiedrības 

statūtos ir apstiprināti kā komercdarbības veidi: 
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1. Atkritumu savākšana, apstrāde un izvietošana, materiālu pārstrāde (38.1; 38.2; 

38.3); 

2. Ēku būvniecība (41); 

3. Inženierbūvniecība (42); 

4. Specializētie būvdarbi (43); 

5. Izmitināšana (55), 

6. Būvniecības un ainavu arhitektu pakalpojumi (81). 

Noslēgtie līgumi nodrošinās kapitālsabiedrības stabilu attīstību arī turpmāk. 

Pamatojoties uz iepriekš minēto, uzskatāms, ka  Sabiedrība Alūksnes novada teritorijā 

ir ieviesusi sistēmu, kuras darbība atbilst spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un nodrošina 

pilnīgu pakalpojumu pieejamību novada iedzīvotājiem, tiecoties sniegt kvalitatīvu un 

konkurētspējīgu pakalpojumu plašākam klientu lokam, darbības nosacījumi faktiski atbilst 

vairumam  Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.pantā noteiktajiem kritērijiem. Papildus 

iepriekšminētajos lietderības izvērtējumos  Sabiedrībā ir atspoguļota informācija par tās 

finanšu un saimniecisko darbību, efektivitāti, funkcijām un pakalpojumiem, izmaksu 

ekonomiskumu, pašvaldības līdzekļu izlietojumu, tajā skaitā arī Sabiedrības atskaitīšanos 

iedzīvotājiem, kura notiek ikdienā komunicējot ar dzīvokļu īpašniekiem, dzīvokļu īpašnieku 

kopību kopsapulcēs,  informācijā, ko tālāk sniedz māju vecākie, kā arī ar vietējo laikrakstu 

līdzdalību. 

 Par Sabiedrības darbības stratēģijas galveno mērķi uzskatāma kvalitatīva 

pakalpojumu nodrošināšana Alūksnes un Alūksnes novada pašvaldības teritorijās , tā lai: 

1. tiktu ievērotas Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības; 

2. nepārtraukti tiktu nodrošināti sabiedrības sniegtie pakalpojumi; 

3. lai pakalpojumi atbilstu sabiedrības izvirzītajiem pakalpojuma kvalitātes 

kritērijiem; 

4. Sabiedrība darbotos rentabli, izmantojot ilgtspējīgus risinājumus un labākās 

pieejamās tehnoloģiskās metodes; 

5. sniegtie pakalpojumi būtu tādi, lai maksimāli tiktu nodrošināta individuāla pieeja 

atbilstoši katra klienta vajadzībām, nesadārdzinot to izmaksas. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 

12.pantu, 14.panta pirmās daļas 1.punktu, 15.panta pirmās daļas 1., 2., 6., 10. punktiem, 

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 87.panta pirmo daļu, 88.panta pirmo un otro daļu, Publiskas 

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

pirmo un otro daļu, pārejas noteikumu 11.punktu, Alūksnes novada dome nolemj:  

1. atzīt Alūksnes novada pašvaldības līdzdalību SIA “ALŪKSNES NAMI” par 

atbilstošu Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 

4.panta nosacījumiem; 

2. noteikt, ka SIA “ALŪKSNES NAMI” vispārējais stratēģiskais mērķis ir 

pakalpojuma nodrošināšana Alūksnes novada teritorijā un citās administratīvajās 

teritorijās tādā veidā, lai tiktu ievērotas: 

2.1. normatīvo aktu prasības, tajā skaitā Eiropas Savienības noteiktie mērķi 

attiecībā uz ēku apsaimniekošanas un pārvaldīšanas sistēmas darbības 

efektivitāti; 

2.2. valsts, reģionālā un vietējā līmeņa plānošanas dokumentu noteikumi; 

2.3. kapitālsabiedrības kvalitātes vadības sistēmas normas;  

2.4. klientu maksātspējas robežas; 

2.5. atbilstoši valdības un pašvaldības apstiprinātajai politikai. 

 

Domes priekšsēdētājs                                   A.DUKULIS 
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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 

AS „SEB banka”, KODS  UNLALV2X, KONTS Nr.LV58UNLA0025004130335  

Alūksnē 

2016.gada 28.aprīlī                                        sēdes protokols Nr.8, 36.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.163 

 

Par sadarbību un kopīgu projektu realizāciju ar Aizsardzības ministriju 

 

Izskatot Aizsardzības ministrijas 20.04.2016. vēstuli Nr.MV-N/896 “Par sadarbības 

jautājumiem ar Alūksnes novada pašvaldību”, kas saņemta un reģistrēta Alūksnes novada 

pašvaldībā 22.04.2016. ar Nr. ANP/1-2/16/1616,  

ņemot vērā Alūksnes novada attīstības programmas 2011.- 2017. Rīcības plānu 2015. 

– 2017.gadam un Investīciju plāna  2015. – 2017.gadam  23. un 87.punktu, 

  

1. Atbalstīt sadarbību ar Aizsardzības ministriju kopīgu projektu realizēšanā. 
 

2. Veikt iepirkuma procedūras šādiem projektiem:  

2.1. Lāčplēša, Rijukalna un Vējakalna ielu, Alūksnē pārbūvei, 

2.2. 7.Siguldas kājnieku pulka kritušo karavīru pieminekļa Pleskavas ielā 1, Alūksnē 

kāpņu atjaunošanai; 
 

3. Pēc iepirkumu procedūrām informēt Alūksnes novada domi par nepieciešamo 

finansējuma apjomu.  

 

4. Noteikt, ka lēmuma 2.punktā minēto projektu realizācijas termiņš ir 2016. – 

2017.gads.  

 
 
Domes priekšsēdētājs                A.DUKULIS 
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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 

AS „SEB banka”, KODS  UNLALV2X, KONTS Nr.LV58UNLA0025004130335  

Alūksnē 

2016.gada 28.aprīlī                                        sēdes protokols Nr.8, 37.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.164 

 

Par saistošo noteikumu Nr.14/2016 

„Grozījums Alūksnes novada domes 2013.gada 24.oktobra saistošajos  

noteikumos Nr.31/2013 „Par Alūksnes novada pašvaldības aģentūras „ALJA” 

sniegtajiem pakalpojumiem un to cenrādi”” izdošanu 
 

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

43.panta pirmās daļas 13.punktu, Publisko aģentūru likuma 2.panta otro daļu,17.panta otro un 

ceturto daļu, 

  

 Apstiprināt  saistošos noteikumus Nr.14/2016 „Grozījums Alūksnes novada domes 

2013.gada 24.oktobra saistošajos noteikumos Nr.31/2013 „Par Alūksnes novada pašvaldības 

aģentūras „ALJA” sniegtajiem pakalpojumiem un to cenrādi” un to paskaidrojuma rakstu. 

  

 

Domes priekšsēdētājs         A.DUKULIS 
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AS „SEB banka”, KODS  UNLALV2X, KONTS Nr.LV58UNLA0025004130335  

Alūksnē 

2016.gada 28.aprīlī                                        sēdes protokols Nr.8, 38.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.165 

 

Par Alūksnes novada pašvaldības 2015.gada konsolidētā pārskata apstiprināšanu 

 

 

     Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 

 

     Apstiprināt Alūksnes novada pašvaldības 2015.gada konsolidēto pārskatu. 

 

Pielikumā: Alūksnes novada pašvaldības 2015.gada konsolidētais pārskats uz 265 lp. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                  A.DUKULIS 
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Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods  90000018622 

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

2016.gada 28.aprīlī                                        sēdes protokols Nr.8, 39.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.166 

 

Par akciju sabiedrības “SIMONE” siltumapgādes sistēmas robežu sakārtošanu 

 

 Izskatot akciju sabiedrības „SIMONE”, reģistrētas Latvijas Republikas Uzņēmumu 

reģistra komercreģistrā ar vienoto reģistrācijas Nr. 43203003117, turpmāk tekstā – akciju 

sabiedrība, iesniegumu par akciju sabiedrības siltumapgādes sistēmas robežu sakārtošanu un 

siltumenerģijas piegādes nodrošināšanu pakalpojuma saņēmējiem, pamatojoties uz likuma 

„Par pašvaldībām” 21.panta otro daļu, Enerģētikas likuma 18.pantu,   

 

uzdot akciju sabiedrībai “SIMONE” veikt nepieciešamās darbības siltumapgādes 

sistēmas robežu sakārtošanai saskaņā ar spēkā esošiem normatīvajiem aktiem. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                   A.DUKULIS 
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