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LĒMUMS Nr.131 

 

Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanu Alūksnes novadā 

 

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Pilsētvides serviss” 20.04.2022. 

iesniegumu Nr. 1-05-2022/46-e, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 21.04.2022. ar 

Nr. ANP/1-40/22/1448,  

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

Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39. panta pirmās daļas 1. punktu, Alūksnes novada 

pašvaldības domes 2015. gada 5. oktobra saistošo noteikumu Nr. 20/2015 “Sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanas noteikumi Alūksnes novadā” 9. un 16. punktu, 

 

1. Noteikt maksu par nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu (sadzīves 

atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, uzglabāšanu, kā arī dalītās 

atkritumu savākšanas, šķirošanas un pārkraušanas infrastruktūras objektu 

uzturēšanu) Alūksnes novadā 9,67 EUR (deviņi euro 67 centi)  (bez PVN) par 1 m³. 

2. Lēmums stājas spēkā 2022. gada 6. jūnijā. 

3. Ar šī lēmuma spēkā stāšanās dienu, spēku zaudē Alūksnes novada pašvaldības 

domes 2018. gada 25. janvāra lēmums Nr. 8 “Par sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanas maksas noteikšanu Alūksnes novadā” (sēdes protokols Nr.1, 

9.p.). 

 
Domes priekšsēdētājs                 Dz.ADLERS  
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LĒMUMS Nr.132 

 

Par saistošo noteikumu Nr. 11/2022 

“Par sociālajiem pakalpojumiem Alūksnes novadā” izdošanu 

 

Pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3. panta otro un 

trešo daļu, Ministru kabineta 2003. gada 27. maija noteikumu Nr.  275 “Sociālās aprūpes un 

sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas 

tiek segtas no pašvaldības budžeta” 6. punktu, 

 

 apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 11/2022 “Par sociālajiem pakalpojumiem 

Alūksnes novadā” un to paskaidrojumu rakstu. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                 Dz.ADLERS  

https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/0204/Saistosie_noteikumi_socialie_pakalpojumi.pdf
https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/0204/Saistosie_noteikumi_socialie_pakalpojumi.pdf


Lēmums satur ierobežotas pieejamības  

informāciju – ziņas par personas privāto dzīvi 
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LĒMUMS Nr.133 

 

ADMINISTRATĪVAIS AKTS, KAS IZSKATĪTS SĒDES SLĒGTAJĀ DAĻĀ 
 


