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Ņemot vērā to, ka divas Alūksnes novada pašvaldības aģentūras „ALJA” rīkotās 

pašvaldības kustamās mantas - Alūksnes ezera iztekas Alūksnes upē rūpnieciski 

nozvejoto zušu – izsoles ir bijušas nesekmīgas, pamatojoties uz Publiskas personas 

mantas atsavināšanas likuma 32.panta ceturto daļu, 37.panta pirmās daļas 3.punktu, 

otro un trešo daļu, un aģentūras nolikuma, apstiprināts ar Alūksnes novada domes 

20.08.2009. lēmumu Nr.124, 2.7. punktu, 

1.1. Pārdot pašvaldības kustamo mantu Alūksnes ezera iztekas Alūksnes 

upē 2013.gadā rūpnieciski nozvejotos zušus par brīvu cenu 200 kg par 

LVL 1000,00 Alūksnes novada pašvaldības organizētā pasākuma „Zušu 

festivāls” nodrošināšanai, 

2. Ja sludinājuma termiņā piesakās vairāki pircēji, rīkot starp šīm personām izsoli 

ar izsoles soli 10% apmērā no brīvās cenas. 

3. Noteikt samaksas termiņu - divas nedēļas pēc rēķina izrakstīšanas. 

4. Noteikt, ka Alūksnes ezera iztekas Alūksnes upē rūpnieciski nozvejoto zušu 

pārdošanu veic ar 19.04.2013. rīkojumu Nr. ANP/1-6/13/134 apstiprinātā 

komisija. 

5. Pārdošanas rezultātus iesniegt apstiprināšanai Alūksnes novada domes 

priekšsēdētājam. 
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pārdod par brīvu cenu LVL 1000,00  

200 (divi simti) kg Alūksnes ezera iztekas Alūksnes upē rūpnieciski nozvejotos zušus. 



Pircēja pienākums iegādāto zušu žāvētu produkciju piedāvāt realizācijā (ar pārdošanas 

cenu ne vairāk kā LVL12,00 par kilogramu) Alūksnes novada pašvaldības 

organizētajā „Zušu festivālā” 2013.gada 22.jūnijā „Pilssalā”, Alūksnē, Alūksnes 

novadā. 

 

Pašvaldības kustamās mantas pircējiem līdz 2013.gada 4.jūnija pulksten 17.00 

jāpiesakās aģentūras darba laikā – Pilssalas ielā 10, Alūksnē, Alūksnes novadā no 

pulksten 9.00 līdz 11.00 un no pulksten 14.00 līdz 16.00, un 04.06.2013. līdz 

pulksten. 17.00. 

 

Ja pieteiksies vairāki pretendenti, starp šī personām 2013.gada 5.jūnijā pulksten 

14.00, Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā (administratīvās ēkas Mazajā zālē) 

tiks rīkota izsole ar izsoles soli LVL 100,00. 

 

Papildus informācija: aģentūras direktors Māris Lietuvietis, tālrunis 26141741.  

 

  

 

 

 

Direktors      M.Lietuvietis 

 
Lietuvietis 

26141741 

alja@aluksne.lv 


