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2019. gada 31. janvārī

sēdes protokols Nr.1, 3.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES

lv

LĒMUMS Nr.1

e.

Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Mušķi”, Veclaicenes pagastā,
Alūksnes novadā atsavināšanu

1.

Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu “Mušķi”,
Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā, kadastra Nr.3688 001 0151.
Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē.
Nosacītās cenas noteikšanu un izsoles organizēšanu uzdot veikt Alūksnes novada
pašvaldības Īpašumu atsavināšanas komisijai.
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2.
3.
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Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17. punktu, Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 3. panta otro daļu, 5. panta pirmo daļu, 8. panta otro
daļu, Ministru kabineta 01.02.2011. noteikumu Nr. 109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas
personas manta” 38. punktu un ņemot vērā Tautsaimniecības komitejas 10.12.2018. lēmumu
(protokols Nr.11, 2.p.),

Domes priekšsēdētājs

A.DUKULIS

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
2019. gada 31. janvārī

sēdes protokols Nr.1, 4.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES

lv

LĒMUMS Nr.2

e.

Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Bērzulejas” - 17, Mārkalnē,
Mārkalnes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu
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Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību “ALŪKSNES NAMI” 11.10.2018.
iesniegumu Nr. 1-9/908 par pašvaldības dzīvokli “Bērzulejās” – 17, Mārkalnē, Mārkalnes
pagastā, Alūksnes novadā, kas saņemts un reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 11.10.2018.
ar Nr. ANP/1-42/18/3956,
secinot to, ka nepieciešamie izdevumi, lai savestu dzīvošanai kārtībā dzīvokli
“Bērzulejas” - 17, Mārkalnē, Mārkalnes pagastā, Alūksnes novadā, bet vēlāk arī
administrēšanas un uzturēšanas izdevumi, nav samērojami ar īpašuma faktisko vērtību un
izmantošanas iespējām,
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 un
piekto daļu, 8. panta trešo daļu,
1. Atzīt, ka Alūksnes novada pašvaldības dzīvoklis „Bērzulejas” – 17, Mārkalnē,
Mārkalnes pagastā, Alūksnes novadā nav derīgs dzīvošanai.

2. Sagatavot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu – dzīvokli,
„Bērzulejas” - 17, Mārkalnē, Mārkalnes pagastā, Alūksnes novadā ar kopējo platību
31,6m² un ar to saistītām kopīpašuma 316/8586 domājamām daļām no daudzdzīvokļu
mājas un zemes.
3. Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības īpašumu „Bērzulejas” – 17,
Mārkalnē, Mārkalnes pagastā, Alūksnes novadā.
4. Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē.
5. Uzdot nosacītās cenas noteikšanu un dzīvokļa īpašuma atsavināšanu veikt
atsavināšanas komisijai.

Domes priekšsēdētājs

Īpašumu

A.DUKULIS

Lēmums saturs ierobežotas pieejamības informāciju

LATVIJAS REPUBLIKA

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000018622
DĀRZA IELĀ 11, ALŪKSNĒ, ALŪKSNES NOVADĀ, LV – 4301, TĀLRUNIS 64381496, FAKSS 64381150,
E-PASTS: dome@aluksne.lv
A/S „SEB banka”, KODS UNLALV2X, KONTS Nr.LV58UNLA0025004130335

Alūksnē
2019. gada 31. janvārī

sēdes protokols Nr.1, 5.p.

lv

ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.3

e.

Par atmežošanas atļauju lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanai mežā
īpašumā „Birzmaļi”, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā

Saskaņā ar Jaunalūksnes pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr. 38, [..] ir
nekustamā īpašuma “Birzmaļi” (kadastra numurs [..]), Jaunalūksnes pagasts,
Alūksnes novads, īpašnieks.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumu
Nr. 889 „Noteikumi par atmežošanas kompensācijas noteikšanas kritērijiem,
aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtība” 4. punktu [..] veicis atmežojamās platības
(0,53 ha) kompensēšanai meža ieaudzēšanu 1,5 ha platībā iepriekš minētajā zemes
vienībā ar kadastra apzīmējumu [..].
Saskaņā ar Valsts meža dienesta Ziemeļaustrumu virsmežniecības 14.12.2018.
vēstuli Nr. VM8.5-3/490 „Par atmežošanas kompensācijas aprēķinu Jaunalūksnes
pagasta īpašumā “Birzmaļi” un [..] iesniegto 17.12.2018. maksājuma uzdevumu
Nr. 11313, ir veikts valstij maksājamās atmežošanas kompensācijas pārskaitījums
par platību 0,53 ha.
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Izskatot [..], personas kods [..], deklarētā dzīvesvietas adrese [..], 17.10.2018.
iesniegumu, reģistrētu Alūksnes novada pašvaldībā 17.10.2018. ar Nr. ANP/1-24/18/1189, un
25.10.2018. iesniegumu, reģistrētu ar Nr. ANP/1-24/18/1227, par atļaujas izsniegšanu
lauksaimniecības zemes ierīkošanai mežā, veicot atmežošanu, nekustamā īpašumā „Birzmaļi”
(kadastra numurs [..]), Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā, sastāvā esošā zemes vienībā ar
kadastra apzīmējumu [..], tiek konstatēts, ka:

2.

3.

Saskaņā ar Ministru kabineta 05.03.2013. noteikumiem Nr. 118 „Kārtība, kādā
lauksaimniecībā izmantojamo zemi ierīko mežā, kā arī izsniedz atļauju tās ierīkošanai” ir
saņemti atzinumi no Valsts vides dienesta Madonas reģionālās vides pārvaldes (07.11.2018. ar
Nr. 6.5.-20/1382, 30.11.2018. ar Nr. 6.5.-20/1541 un 04.12.2018. ar Nr. 6.5.-20/1550), Valsts
meža dienesta Ziemeļaustrumu virsmežniecības (05.11.2018. ar Nr. VM8.5-3/410 un
20.11.2018. ar Nr. VM8.5-3/427) un Dabas aizsardzības pārvaldes (12.11.2018.
ar
Nr. 3.13/5882/2018-N un 20.11.2018. ar Nr. 3.13/6009/2018-N) par to, ka minētajām iestādēm
nav iebildumu plānotajai meža zemes atmežošanai.
Pamatojoties uz Meža likuma 41. panta pirmo daļu, Ministru kabineta 05.03.2013.

noteikumu Nr. 118 „Kārtība, kādā lauksaimniecībā izmantojamo zemi ierīko mežā, kā arī
izsniedz atļauju tās ierīkošanai” 7. un 14. punktu, Ministru kabineta 21.08.2007. noteikumu
Nr. 562 „Noteikumi par zemes lietošanas veidu klasifikācijas kārtību un to noteikšanas
kritērijiem”,
atļaut [..] atmežot meža zemi 0,53 ha platībā nekustamā īpašuma „Birzmaļi”,
Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā, kadastra Nr. [..], sastāvā esošajā zemes vienībā ar
kadastra apzīmējumu [..], saskaņā ar atmežojamās meža zemes izvietojuma skici, šādos meža
zemes nogabalos:
Zemes vienības
kadastra
apzīmējums
[..]

Kvartāla
numurs

Nogabala
numurs

Platība
(ha)

Zemes lietošanas veids pēc
atmežošanas

1

13
(iesniegumā
10. nogabals)
10.2

0,49

Pļava
(Identifikators 013)

0,04

Pļava
(Identifikators 013)

1

lv

[..]

e.

Administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Ja administratīvo
aktu sūta pa pastu, uzskatāms, ka administratīvais akts adresātam paziņots septītajā dienā pēc
tā nodošanas pastā. Administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Voldemāra
Baloža ielā 13A, Valmierā, LV-4201, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
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Pielikumā: Atmežojamās meža zemes izvietojuma skice nekustamā īpašuma „Birzmaļi”,
Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu [..].
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LĒMUMS Nr.4

Par īpašuma tiesību atjaunošana uz zemi
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e.

Izskatot Alūksnes evaņģēliski luteriskās draudzes, adrese Pils ielā 15, Alūksnē,
Alūksnes novadā, 2018. gada 14. decembra iesniegumu ar pievienoto zemes robežu plānu,
situācijas plānu un apgrūtinājumu plānu, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldības kancelejā ar
Nr. ANP/1-41/18/4940, un 1992. gada 25. maija iesniegumu reģistrēts Alūksnes pilsētas zemes
komisijā ar Nr. 21 – u, par īpašuma tiesību atjaunošanu uz zemi Pils ielā 3, Alūksnē, konstatēja:
Saskaņā ar 1930. gada 25. septembra Zemes grāmatu aktu Nr. 760-I nekustamais
īpašums Alūksnes pilsētā Nr. 429 līdz 1940. gada 21. jūlijam piederējis Alūksnes evaņģēliski
luteriskai baznīcai. Zemes gabala platība saskaņā ar Zemesgrāmatu aktam klāt pievienoto plānu
M 1:5200 ir 13,94 ha.
Citi zemes pieprasījumi par īpašuma tiesību atjaunošanu vai kompensācijas saņemšanu
par zemes gabalu Nr. 429 likumā noteiktā kārtībā nav saņemti.
Alūksnes evaņģēliski luteriskai draudzei no zemes gabala Nr. 429 īpašuma tiesības
atjaunotas uz:
Alsviķu iela 1, Alūksnē – 2850m2; Alsviķu iela 2, Alūksnē – 35383m2; Alsviķu iela 5, Alūksnē
– 4954m2; Helēnas iela 1A, Alūksnē – 4062m2; par 37868m2 piešķirta kompensācija un par
42471m2 lēmums tiks pieņemts atsevišķi.
Pamatojoties uz likuma “Par zemes reformas pabeigšanu Latvijas Republikas pilsētās”
5. panta trešo daļu - pēc pilsētu zemes komisiju darbības izbeigšanas lēmumus par zemes
īpašuma tiesību atjaunošanu vai zemes nodošanu īpašumā par maksu pieņem attiecīgās
pašvaldības dome.
Likuma “Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 12. panta pirmā daļa bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem atjauno zemes īpašuma tiesības uz viņiem
agrāk piederējušiem zemes gabaliem robežās, kādas noteiktas pašvaldību apstiprinātajos pilsētu
vai atsevišķu zemes gabalu ierīcības projektos.
Atbilstoši Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas Sabiedrisko un reliģisko lietu
departamenta 1997. gada 24. marta izziņai Nr.15-2.7/42 Alūksnes evaņģēliski luteriskā draudze
darbojusies nepārtraukti un ir atjaunojusi juridiskās personas statusu. Latvijas evaņģēliski
luteriskā baznīca apliecina, ka Alūksnes evaņģēliski luteriskā draudze, kas atjaunota 1991. gada
28. martā ir Alūksnes evaņģēliski luteriskās draudzes, kas pastāvējusi līdz 1940. gadam tiesību
pārmantotāja.
Likuma “Par īpašuma atdošanu reliģiskām organizācijām” 6. panta pirmā daļa - tiesības
atgūt nelikumīgi atsavinātos īpašuma objektus atbilstoši saviem statūtiem (satversmei,

nolikumam) ir reliģiskajām organizācijām, kuras 1940.gadā bija reģistrētas Latvijas Republikas
Iekšlietu ministrijas Baznīcu un konfesiju departamentā vai Sabiedrisko lietu ministrijas Preses
un biedrību departamentā, ja tās netika pārtraukušas reliģisko darbību un ir atjaunojušas savu
juridiskās personas statusu.
Pamatojoties uz likuma “Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 12. panta
pirmo daļu, likuma “Par īpašuma atdošanu reliģiskām organizācijām” 6. panta 1. daļu, likuma
“Par zemes reformas pabeigšanu Latvijas Republikas pilsētās” 5. panta trešo daļu,
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1. Atjaunot Alūksnes evaņģēliski luteriskai draudzei īpašuma tiesības uz zemi 11812m2
platībā Pils ielā 3, Alūksnē, Alūksnes novadā, kadastra apzīmējums 36010010313, saskaņā ar
zemes robežu plānu mērogā 1:1000.
2. Noteikt apgrūtinājumus un īpašos pārvaldīšanas nosacījumus, kas nodibināti ar šo
lēmumu, pamatojoties uz likuma “Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās’’ 13. pantu
atbilstoši zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 36010010313 apgrūtinājumu plānam, mērogā
1:1000.
3. Zemes īpašuma tiesības stājas spēkā reizē ar īpašuma tiesību nostiprinājuma ierakstu
Zemesgrāmatā.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanu ieinteresētām personām.
5.Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas
Administratīvajā rajona tiesā.
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LĒMUMS Nr. 5

e.

Par grozījumiem Alūksnes novada domes 23.12.2015. lēmumā Nr. 398
“Par Alūksnes novada domes autonomo funkciju realizēšanu”

sn

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 13. punktu, 21. panta
pirmās daļas 27. punktu, likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 30.1 panta trešo daļu,
Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likuma 25. panta (21), trešo, (41) un astoto daļu, Zemes pārvaldības likuma
17. panta sesto daļu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9. panta pirmās daļas 1. punktu,
Zemes ierīcības likuma 19. pantu, Ministru kabineta 2015. gada 8. decembra noteikumu Nr. 698
“Adresācijas noteikumi” 9. punktu un Ministru kabineta 2016. gada 2. augusta noteikumu
Nr. 505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 11.2. apakšpunktu,
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Izdarīt grozījumus Alūksnes novada domes 23.12.2015. lēmumā Nr. 398 “Par Alūksnes
novada domes autonomo funkciju realizēšanu” (sēdes protokols Nr. 20, 9. punkts):
1. Izteikt lēmuma izdošanas pamatojumu jaunā redakcijā ar atsauci uz likuma “Par
pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 13. punktu, 21. panta pirmās daļas 27. punktu,
likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 30.1 panta trešo daļu, Valsts un
pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likuma 25. panta (21), trešo, (41) un astoto daļu, Zemes pārvaldības likuma
17. panta sesto daļu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9. panta pirmās daļas
1. punktu, Zemes ierīcības likuma 19. pantu, Ministru kabineta 2015. gada 8. decembra
noteikumu Nr. 698 “Adresācijas noteikumi” 9. punktu un Ministru kabineta 2016. gada
2. augusta noteikumu Nr. 505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”
11.2. apakšpunktu.
2. Svītrot 1.5. apakšpunktu.
3. Izteikt 1.6. apakšpunktu šādā redakcijā:
“1.6. nekustamo īpašumu veidošana”.
4. Papildināt ar 1.10. apakšpunktu šādā redakcijā:
“1.10. lēmumu pieņemšana par rezerves zemes fondā ieskaitīto un īpašuma tiesību
atjaunošanai neizmantoto pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu ierakstīšanu
zemesgrāmatā.”
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LĒMUMS Nr. 6

e.

Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2018. gada 26. jūlija lēmumā Nr. 257 “Par
lokālplānojuma, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015. - 2027. gadam,
izstrādes uzsākšanu poligonā “Lāčusils”, Alūksnes novadā, lokālplānojuma teritorijas
robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu”
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Ņemot vērā Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra 11.06.2018.
iesniegumu Nr. NOS/2018-3826 (saņemts Alūksnes novada pašvaldībā 12.06.2018. un
reģistrēts ar Nr. ANP/1-35/18/2329), 29.08.2018. iesniegumu Nr. NOS/2018-5744 (saņemts
Alūksnes novada pašvaldībā 29.08.2018. un reģistrēts ar Nr. ANP/1-35/18/3338),
IK “Plānošanas eksperti” 04.01.2019. iesniegumu Nr. PE 01-19/1 (saņemts Alūksnes novada
pašvaldībā 07.01.2019. un reģistrētas ar Nr. ANP/1-40/19/56), saskaņā ar 02.10.2018.
sadarbības līguma Nr. ANP/1-45.1/18/474 1.2. apakšpunktu, un,
pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 23. panta ceturto daļu un 24. pantu,
Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību
teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 75. un 76. punktu, kā arī saskaņā ar Alūksnes
novada pašvaldības 2015. gada 27. augusta saistošajiem noteikumiem Nr. 14/2015 “Alūksnes
novada teritorijas plānojums 2015.-2027. gadam, Teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumi un grafiskā daļa”,
Izdarīt grozījumus Alūksnes novada domes 2018. gada 26. jūlija lēmumā Nr. 257 “Par
lokālplānojuma, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015.-2027. gadam, izstrādes
uzsākšanu poligonā “Lāčusils”, Alūksnes novadā, lokālplānojuma teritorijas robežas un darba
uzdevuma apstiprināšanu”:
1. Izteikt lēmuma konstatējošās daļas 4. un 5. rindkopu šādā redakcijā:
“saskaņā ar spēkā esošo Alūksnes novada Teritorijas plānojuma 2015.-2027. gadam
Alsviķu pagasta funkcionālā zonējuma karti, zemes vienības Nr. 6, 8, 9 atrodas Mežu teritorijas
(M) funkcionālajā zonā, zemes vienības Nr. 1, 7 atrodas Mežu teritorijas (M) un daļēji
Lauksaimniecības teritorijas (L) funkcionālajā zonā, zemes vienības Nr. 4, 5 atrodas gan Mežu
teritorijas (M) un daļēji Lauksaimniecības teritorijas (L), gan Publiskās apbūves teritorijas (P)
funkcionālajā zonā, bet zemes vienības Nr. 2, 3 atrodas Publiskās apbūves teritorijas (P)
funkcionālajā zonā,
minētajā teritorijā plānoto attīstības ieceri iespējams īstenot, izstrādājot lokālplānojumu,
kurā, zemes vienībām, kas atrodas teritorijas daļā A, un neliela daļa no zemes vienības ar

kadastra apzīmējumu 3642 008 0048 (kas nepieciešama apbūves veikšanai), kas atrodas
teritorijas daļā B, nosakāma Publiskās apbūves teritorija (P), un zemes vienībām, kas atrodas
teritorijas daļā B, nosakāma Mežu teritorijas (M) funkcionālā zona. Visu poligona teritoriju
noteikt par teritoriju ar īpašiem noteikumiem – Valsts nozīmes aizsardzības objektu teritorija
(TIN1). Saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 30. aprīļa noteikumu Nr. 240 “Vispārīgie
teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” 3. pielikumu, precizēt teritorijas
izmantošanas veidus,”

e.

lv

2. Lēmuma pielikuma “DARBA UZDEVUMS lokālplānojuma izstrādei poligonam
“Lāčusils”, Alsviķu un Ilzenes pagastos, Alūksnes novadā” 3. punktu izteikt šādā
redakcijā:
“3. Lokālplānojuma izstrādes mērķis:
Noteikt:
zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 3642 008 0070, 3542 008 0075, 3642
008 0072, 3642 008 0016, 3642 008 0015 un nelielu daļu zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 3642 008 0048 – Publiskās apbūves teritorijas (P) funkcionālo zonu,
zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 3642 008 0048, 3642 003 0011,
3642 004 0063 un 3652 003 0137 – Mežu teritorijas (M) funkcionālo zonu,
un noteikt funkcionālajai nepieciešamībai atbilstošus plānotos (atļautos) apbūves
parametrus un teritorijas izmantošanas nosacījumus.
Visu lokālplānojuma teritoriju noteikt par teritoriju ar īpašiem noteikumiem – Valsts
nozīmes aizsardzības objektu teritorija (TIN1).”;

sn

3. Izteikt 5.1.apakšpunktu šādā redakcijā:
“5.1. Izstrādāt nepieciešamās izmaiņas Alūksnes novada teritorijas plānojumā 2015.2027. gadam, nosakot, visu lokālplānojuma teritoriju par teritoriju ar īpašiem
noteikumiem – Valsts nozīmes aizsardzības objektu teritorija (TIN1) ar Mežu
teritorijas (M) un Publiskās apbūves teritorijas (P) funkcionālajām zonām.”;

al
uk

4. Izteikt grafisko materiālu “Izstrādājamā lokālplānojuma teritorija poligonam
“Lāčusils”, Alūksnes novadā” jaunā redakcijā (pielikumā uz 1 lapas).
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lv

ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 7

e.

Par pārvaldīšanas tiesību nodošanu

sn

Izskatot dzīvojamās mājas Brīvības ielā 17, Alūksnē, Alūksnes novadā pilnvarotās
personas [..] 23.01.2019. iesniegumu par pārvaldīšanas tiesību nodošanu, kas saņemts un
reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 23.01.2019. ar Nr. ANP/1-24/19/123,
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,

al
uk

1. Nodot trīs stāvu dzīvojamās ēkas ar divdesmit septiņiem dzīvokļu īpašumiem, turpmāk
– dzīvojamā māja, Brīvības ielā 17, Alūksnē, Alūksnes novadā, kadastra numurs 3601
533 4603, pārvaldīšanas tiesības ar dzīvokļu īpašumu īpašnieku savstarpēju līgumu
pilnvarotai personai – sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „ALŪKSNES NAMI”,
reģistrācijas numurs 40003410625.
2. Uzdot sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „ALŪKSNES NAMI” ne vēlāk kā līdz
22.02.2019. organizēt un nodot ar nodošanas - pieņemšanas aktu, turpmāk – akts, šī
lēmuma 1.punktā minēto dzīvojamo māju ar dzīvokļu īpašumu īpašnieku savstarpēju
līgumu pilnvarotai personai, aktā fiksējot:
2.1.nododamo lietvedību, kas nepieciešama dzīvojamās mājas pārvaldīšanas uzdevuma
izpildei;
2.2.nododamo dzīvojamās mājas esošo apsaimniekošanas maksas maksājumu
uzkrājumu;
2.3.nododamo ar dzīvojamo māju saistīto inventāru;
2.4.dzīvojamās mājas tehnisko stāvokli.
3. Noteikt, ka dzīvojamās mājas nodošanas – pieņemšanas aktu saskaņo pilnvarotā persona
[..] un apstiprina Alūksnes novada domes priekšsēdētājs.
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ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 8

e.

Par pārvaldīšanas tiesību nodošanu

sn

Izskatot dzīvojamās mājas Brīvības ielā 19, Alūksnē, Alūksnes novadā pilnvarotās
personas [..] 25.01.2019. iesniegumu par pārvaldīšanas tiesību nodošanu, kas saņemts un
reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 25.01.2019. ar Nr. ANP/1-24/19/142,
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,

al
uk

1. Nodot trīs stāvu dzīvojamās ēkas ar astoņpadsmit dzīvokļu īpašumiem, turpmāk –
dzīvojamā māja, Brīvības ielā 19, Alūksnē, Alūksnes novadā, kadastra numurs 3601
533 4604, pārvaldīšanas tiesības ar dzīvokļu īpašumu īpašnieku savstarpēju līgumu
pilnvarotai personai – sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „ALŪKSNES NAMI”,
reģistrācijas numurs 40003410625.
2. Uzdot sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „ALŪKSNES NAMI” ne vēlāk kā līdz
25.02.2019. organizēt un nodot ar nodošanas - pieņemšanas aktu, turpmāk – akts, šī
lēmuma 1.punktā minēto dzīvojamo māju ar dzīvokļu īpašumu īpašnieku savstarpēju
līgumu pilnvarotai personai, aktā fiksējot:
2.1.nododamo lietvedību, kas nepieciešama dzīvojamās mājas pārvaldīšanas uzdevuma
izpildei;
2.2.nododamo dzīvojamās mājas esošo apsaimniekošanas maksas maksājumu
uzkrājumu;
2.3.nododamo ar dzīvojamo māju saistīto inventāru;
2.4.dzīvojamās mājas tehnisko stāvokli.
3. Noteikt, ka dzīvojamās mājas nodošanas – pieņemšanas aktu saskaņo pilnvarotā persona
[..] un apstiprina Alūksnes novada domes priekšsēdētājs.
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LĒMUMS Nr. 9

e.

Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Smilgas”-10, Kornetos,
Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā iznomāšanu

al
uk

sn

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punkta b)
apakšpunktu, likuma “Par valsts un pašvaldības finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanu” 6.1 panta pirmo daļu, Ministru kabineta 20.02.2018. noteikumu Nr. 97 “Publiskas
personas mantas iznomāšanas noteikumi” 12., 23., 24. punktu, sabiedrības ar ierobežotu
atbildību “DZIETI” 14.12.2018. ziņojumu par iespējamo nomas maksas apmēru nedzīvojamām
telpām (veikala telpas) “Smilgas” 10, Kornetos, Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā,
Veclaicenes pagasta pārvaldes 17.01.2019. iesniegumu Nr. VPP/1-5/19/2 “Par nedzīvojamās
telpu iznomāšanu Alūksnes novada pašvaldības nekustamajā īpašumā “Smilgas” 10, Kornetos,
Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā”, kas saņemts un reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā
17.01.2019. ar Nr. ANP/1-42/198,

1. Nodot iznomāšanai Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu – nedzīvojamās
telpas, kas atrodas „Smilgās”-10, Kornetos, Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā (būves
kadastra apzīmējums 3688 003 0012 002), ar kopējo platību 55,6 m2, kas sastāv no:
1.1. Palīgtelpas (saskaņā ar nekustamā īpašuma tehniskās inventarizācijas lietu telpu Nr.1)
2,7 m2 platībā;
1.2. Tualetes telpas (saskaņā ar nekustamā īpašuma tehniskās inventarizācijas lietu telpu
Nr.2) 1,0 m2 platībā;
1.3. Gaiteņa (saskaņā ar nekustamā īpašuma tehniskās inventarizācijas lietu telpu Nr. 3)
6,7 m2 platībā;
1.4. Sienas skapja (saskaņā ar nekustamā īpašuma tehniskās inventarizācijas lietu telpu
Nr.4) 0,6 m2 platībā;
1.5. Kabineta (saskaņā ar nekustamā īpašuma tehniskās inventarizācijas lietu telpu Nr.5)
11,7 m2 platībā;
1.6. Kabineta (saskaņā ar nekustamā īpašuma tehniskās inventarizācijas lietu telpu Nr.6)
17,1 m2 platībā;
1.7. Kabineta (saskaņā ar nekustamā īpašuma tehniskās inventarizācijas lietu telpu Nr.7)
8,3 m2 platībā.
1.8. Pieliekamā (saskaņā ar nekustamā īpašuma tehniskās inventarizācijas lietu telpu Nr.8)
1,1 m2 platībā.

2.
3.

4.

5.
6.

1.9. Balkona (saskaņā ar nekustamā īpašuma tehniskās inventarizācijas lietu telpu Nr. 9)
6,4 m2 platībā.
Nomnieku noskaidrot mutiskā izsolē.
Noteikt nomas objektam telpu nosacīto nomas maksu mēnesī (bez pievienotās vērtības
nodokļa) 0,71 EUR (nulle euro un 71 centa) apmērā par vienu kvadrātmetru (nomas maksā
neietilpst maksa par apkuri, elektroenerģijas izmantošanu, ūdeni un kanalizāciju, atkritumu
izvešanu, mājas apsaimniekošanu).
Noteikt nomniekam papildus segt:
4.1. elektroenerģijas izdevumus, līgumu slēdzot ar pakalpojuma sniedzēju;
4.2. ūdens un kanalizācijas izdevumus, līgumu slēdzot ar pakalpojuma sniedzēju;
4.3. atkritumu izdevumus, līgumu slēdzot ar atkritumu apsaimniekotāju.
4.4. mājas apsaimniekošanu, līgumu slēdzot ar apsaimniekotāju.
Telpu izmantošanas mērķis – mazumtirdzniecība, nomas termiņš – līdz 12 gadiem.
Uzdot Veclaicenes pagasta pārvaldei veikt nekustamā īpašuma „Smilgās”-10, Kornetos,
Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā nomas tiesību izsoles organizēšanu.

Domes priekšsēdētājs
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LĒMUMS Nr. 10

Par Mārkalnes pagasta pārvaldes maksas pakalpojumiem

e.

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

Pakalpojuma nosaukums
Dušas izmantošana
Veļas mazgāšana

al
uk

Nr.
p.k.
1.
2.

sn

1. Noteikt maksu par Mārkalnes pagasta pārvaldes sniegto higiēnas pakalpojumu
izmantošanu “Pūcītē”, Mārkalnes pagastā, Alūksnes novadā:
Mērvienība
1 persona
1 cikls

Izmantošanas
maksa (EUR)
2,60
1,45

PVN
Piemēro
Piemēro

2. Lēmums stājas spēkā 2019. gada 1. februārī.
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LĒMUMS Nr. 11

e.

Par grozījumiem Alūksnes novada domes 22.11.2018. lēmumā Nr. 436
“Par projektu „Aprīkojuma iegāde Jaunannas Tautas namam iedzīvotāju sabiedrisko
aktivitāšu nodrošināšanai un jaunu pakalpojumu veidošanai””

al
uk
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Ņemot vērā biedrības “Alūksnes lauku partnerība” 14.01.2019. vēstuli Nr. 121.1/2019/3/1.3.-8 “Lēmums par projekta atbilstību”, reģistrēta Alūksnes novada pašvaldībā
16.01.2019. ar Nr. ANP/1-41/19/177,
izskatot Jaunannas pagasta pārvaldes 12.11.2018. iesniegumu Nr.1-5/18/42, reģistrētu
Alūksnes novada pašvaldībā 12.11.2018. ar Nr. ANP/1-33/18/4482 un pamatojoties uz likuma
“Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 5. punktu, 21. panta pirmās daļas 23. un 27. punktu,
Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. aktualizētā Rīcības plāna 2015.2017. gadam 6.3. punktu, Investīciju plānu 2015.-2018. gadam 65. punktu, 2015. gada
13. oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.590 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta
piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības
virzītas vietējās attīstības stratēģiju”” 49. punktu,
izdarīt grozījumus Alūksnes novada domes 22.11.2018. lēmumā Nr. 436 “Par projektu
„Aprīkojuma iegāde Jaunannas Tautas namam iedzīvotāju sabiedrisko aktivitāšu
nodrošināšanai un jaunu pakalpojumu veidošanai”” un izteikt lēmuma 2. un 3.punktu šādā
redakcijā:
“2. Apstiprināt projekta kopējās indikatīvās izmaksas 10 197,88 EUR (desmit tūkstoši
viens simts deviņdesmit septiņi euro 88 centi), ko sastāda:
2.1. paredzamais ELFLA finansējums 8551,29 EUR (astoņi tūkstoši pieci simti
piecdesmit viens euro 29 centi),
2.2. Alūksnes novada pašvaldības finansējums 1 646,59 EUR (viens tūkstotis seši simti
četrdesmit seši euro 59 centi).
3. Projekta atbalsta gadījumā, nodrošināt projekta priekšfinansēšanu un Alūksnes
novada pašvaldības līdzfinansējumu 1 646,59 EUR (viens tūkstotis seši simti četrdesmit
sešu euro 59 centu) apmērā no Alūksnes novada pašvaldības 2019. gada budžeta
līdzekļiem.”
Domes priekšsēdētājs
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LĒMUMS Nr. 12

Par darba attiecību izbeigšanu ar Lieni STABINGI

e.

Izskatot Liepnas vidusskolas direktores Lienes STABINGES iesniegumu par
atbrīvošanu no Liepnas vidusskolas direktora amata, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā
2019. gada 14. janvārī ar Nr. ANP/1-42/19/133,

sn

pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 9. punktu, Izglītības
likuma 17. panta trešās daļas 2. punktu, Darba likuma 100. panta pirmo daļu,
1. Atbrīvot no Liepnas vidusskolas direktora amata Lieni STABINGI.

al
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2. Uzdot Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektoram organizēt Lienes STABINGES
atbrīvošanu Darba likumā noteiktajā kārtībā.

Domes priekšsēdētājs
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LĒMUMS Nr. 13

e.

Par saistošo noteikumu Nr. 1/2019
“Grozījumi Alūksnes novada domes 2013. gada 25. jūlija saistošajos noteikumos
Nr. 18/2013 “Alūksnes novada pašvaldības nolikums”” izdošanu
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 1. punktu un 24. pantu,

al
uk

Domes priekšsēdētājs

sn

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 1/2019 “Grozījumi Alūksnes novada domes
2013. gada 25. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 18/2013 “Alūksnes novada pašvaldības
nolikums”” un to paskaidrojuma rakstu.
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LĒMUMS Nr. 14

e.

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

sn

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 5. panta sesto daļu, 21. panta pirmās daļas
13. punktu, 41. panta pirmās daļas 2. punktu, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un
darbinieku atlīdzības likuma 5. panta otro daļu,
1. Izdarīt Alūksnes novada domes 28.11.2013. noteikumos Nr.3/2013 „Par atlīdzību
Alūksnes novada pašvaldībā” šādus grozījumus:
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1.1. Aizstāt visā tekstā vārdus: “Centrālās statistikas pārvaldes aprēķināto
aizpagājušā gada valstī strādājošo mēneša vidējās darba samaksas apmēru” ar vārdiem “Valsts
un pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 4. panta otrajā daļā
noteikto bāzes mēnešalgas apmēru”.
1.2. Svītrot 3.2. punktu.

1.3. Izteikt 3.3. punktu šādā redakcijā:

“3.3. Par pamatojumu mēnešalgas izmaksai tiek uzskatīti domes un komiteju sēžu
protokoli, kuros norādītas piedalījušās personas. Mēnešalgu nosaka atbilstoši nostrādāto stundu
skaitam”.
1.4. Izteikt 3.4. punktu šādā redakcijā:
“3.4. Deputātam sociālo garantiju un kompensāciju nosacījumus piemēro atbilstīgi
Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumam ar domes
priekšsēdētāja rīkojumu.”
1.5. 4.3. punktā papildināt aiz vārda “vadītājiem” ar vārdiem “un sekretāriem”.
1.6. Aizstāt 11.2. punktā skaitli un vārdus “EUR 85,00 (astoņdesmit pieci euro)” ar
skaitli un vārdiem “100,00 EUR (viens simts euro)”.

2. Lēmums stājas spēkā 2019. gada 1. janvārī.
Domes priekšsēdētājs
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LĒMUMS Nr. 15

Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā

sn

e.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 13. punktu, Alūksnes
novada domes 28.11.2013. noteikumu Nr. 3/2013 „Par atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”
5.10. punktu, Nacionālā veselības centra 10.01.2019. vēstuli Nr. 9-3/12 “Par atlīdzību ārsta
palīgiem feldšeriem”, kas reģistrēta Alūksnes novada pašvaldībā 14.01.2019. ar Nr. ANP/135/19/139,
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1. Apstiprināt Alūksnes novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku amata vietas un
atlīdzību, saskaņā ar šādiem pielikumiem:
1. Alūksnes novada pašvaldības Administrācija,
2. Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļa,
3. Alūksnes novada pašvaldības policija,
4. Alūksnes novada bāriņtiesa,
5. Būvvalde,
6. Alsviķu pagasta pārvalde,
7. Annas pagasta pārvalde,
8. Ilzenes pagasta pārvalde,
9. Jaunalūksnes pagasta pārvalde,
10. Jaunannas pagasta pārvalde,
11. Jaunlaicenes pagasta pārvalde,
12. Kalncempju pagasta pārvalde,
13. Liepnas pagasta pārvalde,
14. Malienas pagasta pārvalde,
15. Mālupes pagasta pārvalde,
16. Mārkalnes pagasta pārvalde,
17. Pededzes pagasta pārvalde,
18. Veclaicenes pagasta pārvalde,
19. Zeltiņu pagasta pārvalde,
20. Ziemera pagasta pārvalde,
21. Pašvaldības aģentūra „SPODRA”,
22. Pašvaldības aģentūra „ALJA”,
23. Alūksnes pilsētas bibliotēka,
24. Alūksnes muzejs,

sn

e.

lv

25. Jaunlaicenes muižas muzejs,
26. Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzejs,
27. Alūksnes Kultūras centrs,
28. Alūksnes pirmsskolas izglītības iestāde „PIENENĪTE”,
29. Alūksnes pirmsskolas izglītības iestāde „SPRĪDĪTIS”,
30. Alūksnes pirmsskolas izglītības iestāde „CĀLIS”,
31. Alsviķu pirmsskolas izglītības iestāde „SAULĪTE”,
32. Jaunalūksnes pirmsskolas izglītības iestāde „PŪCĪTE”,
33. Malienas pirmsskolas izglītības iestāde „MAZPUTNIŅŠ”,
34. Alūksnes pilsētas sākumskola,
35. Alūksnes novada vidusskola,
36. Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija,
37. Strautiņu pamatskola,
38. Bejas pamatskola,
39. Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskola,
40. Liepnas vidusskola,
41. Malienas pamatskola,
42. Pededzes pamatskola,
43. Ziemeru pamatskola,
44. Alūksnes Mākslas skola,
45. Alūksnes Mūzikas skola,
46. Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skola,
47. Alūksnes bērnu un jauniešu centrs,
48. Izglītības pārvalde,
49. Alūksnes novada Sociālo lietu pārvalde,
50. Alūksnes Tūrisma informācijas centrs.
2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu.
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3. Atzīt par spēku zaudējušiem Alūksnes novada domes 28.12.2017. lēmumu Nr.476 “Par
amata vietu un amatpersonu un darbinieku atlīdzības apstiprināšanu” (sēdes protokols
Nr. 19, 21. punkts), Alūksnes novada domes 25.08.2016. lēmumu Nr.285 “Par atbalstu un
līdzekļu pārdali Alūksnes bērnu un jauniešu centram jaunatnes lietu speciālista pienākumu
veikšanai” (sēdes protokols Nr. 13, 22. punkts).

Domes priekšsēdētājs
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LĒMUMS Nr. 16

e.

Par lokālplānojuma, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015.2027. gadam, poligonā “Lāčusils”, Alūksnes novadā, pirmās redakcijas nodošanu
publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai
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Saskaņā ar Alūksnes novada domes 2018. gada 26. jūlija lēmumu Nr. 257 “Par
lokālplānojuma, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015.-2027. gadam, izstrādes
uzsākšanu poligonā “Lāčusils”, Alūksnes novadā, lokālplānojuma teritorijas robežas un darba
uzdevuma apstiprināšanu”, Alūksnes novada domes 2019. gada 31. janvāra lēmumu Nr. 6 “Par
grozījumiem Alūksnes novada domes 2018. gada 26. jūlija lēmumā Nr. 257 “Par
lokālplānojuma, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015.-2027. gadam, izstrādes
uzsākšanu poligonā “Lāčusils”, Alūksnes novadā, lokālplānojuma teritorijas robežas un darba
uzdevuma apstiprināšanu””, ir izstrādāts lokālplānojums poligonam “Lāčusils”, Alūksnes
novadā.
Saskaņā ar likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4. panta sestās daļas 1. punktu,
stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošana neattiecas uz plānošanas dokumentiem,
kas saistīti ar valsts aizsardzību.
Ņemot vērā augstāk minēto, sagatavotais lokālplānojums nododams publiskai
apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai.
Pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 4. pantu, Ministru kabineta
14.10.2014. noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas
dokumentiem” 82. punktu un Ministru kabineta 25.08.2009. noteikumu Nr. 970 “Sabiedrības
līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 10. punktu:
1. Nodot lokālplānojuma, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015.2027. gadam, poligonā “Lāčusils”, Alūksnes novadā, pirmo redakciju publiskai
apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai.
2. Lokālplānojuma publiskās apspriešanas termiņu noteikt četras nedēļas.
3. Paziņojumu par lokālplānojuma publisko apspriešanu un publiskās apspriešanas
sanāksmi publicēt pašvaldības tīmekļa vietnē www.aluksne.lv, laikrakstos “Alūksnes
Novada Vēstis” un “Alūksnes un Malienas Ziņas”.
4. Lokālplānojuma pirmo redakciju papīra formātā izvietot Alūksnes Kultūras centrā
(Brūža ielā 7, Alūksnē) un elektroniskā formātā ievietot Alūksnes novada pašvaldības

tīmekļa vietnē www.aluksne.lv sadaļā “Sabiedrības līdzdalība” un Teritorijas attīstības
plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS).
Pielikumā: Lokālplānojums, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015.2027. gadam, poligonā “Lāčusils”, Alūksnes novadā.
Domes priekšsēdētājs
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LĒMUMS Nr. 17

Par darba attiecību izbeigšanu ar Ingu OZOLIŅU

e.

Izskatot Alūksnes novada bāriņtiesas priekšsēdētājas Ingas OZOLIŅAS iesniegumu par
atbrīvošanu no Alūksnes novada bāriņtiesas priekšsēdētāja amata, reģistrēts Alūksnes novada
pašvaldībā 2019. gada 28. janvārī ar Nr. ANP/1-42/19/365,

sn

pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 9. punktu, Darba
likuma 100. panta ceturto daļu, Bāriņtiesu likuma 12. panta pirmās daļas 1. punktu,
1. Atbrīvot 2019. gada 15. februārī Ingu OZOLIŅU no Alūksnes novada
bāriņtiesas priekšsēdētāja amata.
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2. Uzdot Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektoram organizēt Ingas
OZOLIŅAS atbrīvošanu Darba likumā noteiktajā kārtībā.

Domes priekšsēdētājs
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LĒMUMS Nr. 18

Par pašvaldības aģentūras “SPODRA” direktoru

sn

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 9. punktu, Publisko
aģentūru likuma 21. panta ceturto daļu,
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ņemot vērā Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “SPODRA” direktora amata
pretendentu izvērtēšanas komisijas 24.01.2019. lēmumu,
Par Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “SPODRA” direktoru no 2019. gada
4. februāra uz 5 (pieciem) gadiem iecelt Gati SPUDIŅU, personas kods [..].
Domes priekšsēdētājs
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LĒMUMS Nr. 19
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Lēmums izskatīts domes sēdes slēgtajā daļā

