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
2015.gada 25.jūnijā

sēdes protokols Nr.12, 1.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.195

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam
„Druskas Bajāri”, Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā, kadastra numurs
[..]
Izskatot SIA „ALŪKSNES PROJEKTI”, reģistrācijas Nr.44103064275, juridiskā
adrese Pilsētas bulvāris 6A-7, Alūksne, Alūksnes novads, 09.06.2015. iesniegumu, ar lūgumu
Alūksnes novada domei apstiprināt sertificētas zemes ierīkotājas Elitas ZĀLĪTES (sertifikāta
Nr.AA000000067) izstrādāto zemes ierīcības projektu īpašumam „Druskas Bajāri”,
Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā, kadastra numurs [..], kas saņemts Alūksnes novada
pašvaldības kancelejā 11.06.2015. un reģistrēts ar Nr.ANP/1-40/15/2324, Alūksnes novada
dome konstatē, ka:
Alūksnes novada pašvaldība ir saņēmusi nekustamā īpašuma „Druskas Bajāri”,
Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā īpašnieka [..] pilnvarotās personas (Gulbenes novada
Rankas bāriņtiesas priekšsēdētājas vietnieces I.MAČAS 21.10.2014. izsniegta pilnvara
Nr.215) [..], personas kods [..], deklarētā dzīvesvieta [..], Veclaicenes pagasts, Alūksnes
novads, 27.10.2014. iesniegumu, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldības kancelejā
27.10.2014. ar Nr. ANP/1−24/14/1335, ar lūgumu atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu
zemes vienības, ar kadastra apzīmējumu [..], sadalei un izsniegt nosacījumus tā izstrādei.
Alūksnes novada pašvaldības zemes komisijas 07.11.2014. lēmumā Nr. ZK/1-8.11/14/565
„Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Druskas Bajāri”, Veclaicenes
pagastā, Alūksnes novadā, kadastra Nr. [..], sadalei” noteikts, ka zemes vienības sadalei
nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu.
Zemes ierīcības projektu izstrādāja sertificēta zemes ierīkotāja Elita ZĀLĪTE
(sertifikāta Nr.AA000000067).
Izstrādātais zemes ierīcības projekts atbilst Ministru kabineta 12.04.2011.
noteikumiem Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Zemes
ierīcības likuma 19.panta otro daļu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta
14.punktu, Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta
izstrādes noteikumi” 31.2.punktu,
Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496
„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu

noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. un 30.punktu, Alūksnes novada domes 19.11.2009.
saistošajiem noteikumiem Nr.16/2009 „Par Alūksnes novada teritorijas plānojumu” un to
12.punktā apstiprināto Veclaicenes pagasta teritorijas plānojumu,
1. Apstiprināt sertificētas zemes ierīkotājas Elitas ZĀLĪTES (sertifikāta
Nr.AA000000067) izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam
„Druskas Bajāri”, Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā, kadastra numurs [..].
2. Apstiprināt zemes vienības, ar kadastra apzīmējumu [..], „Druskas Bajāri”,
Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā sadali:
2.1. atdalot neapbūvētu zemes gabalu Nr.2 (saskaņā ar zemes ierīcības projekta
grafisko pielikumu) 17,3 ha platībā, veidojot jaunu īpašumu un piešķirot tam
nosaukumu „Papardītes”, Veclaicenes pagasts, Alūksnes novads;
2.2. noteikt projektētajam zemes gabalam Nr.2 (saskaņā ar zemes ierīcības
projekta grafisko pielikumu) 17,3 ha platībā nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods
0101);
2.3. īpašumā ar nosaukumu „Druskas Bajāri”, Veclaicenes pagastā, Alūksnes
novadā, kadastra Nr. [..], paliekošajam projektētajam zemes gabalam Nr.1
(saskaņā ar zemes ierīcības projekta grafisko pielikumu) 171, ha platībā noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir mežsaimniecība (kods 0201).
Projektēto zemesgabalu platības un apgrūtinājumu platības var tikt precizētas
normatīvos aktos noteiktā apjomā - kadastrālās uzmērīšanas gaitā.
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.
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
2015.gada 25.jūnijā

sēdes protokols Nr.12, 2.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.196

Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
3601 039 6375 Dīķa ielā 50, Alūksnē, Alūksnes novadā, atsavināšanu
Izskatot [..] 04.06.2015. iesniegumu par zemesgabala Dīķa ielā 50, Alūksnē, Alūksnes
novadā atsavināšanu, kas 04.06.2015. saņemts Alūksnes novada pašvaldībā un reģistrēts ar
Nr. ANP/1-24/15/434, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
4.panta ceturtās daļas 3.punktu, 5.panta pirmo daļu, 8.panta otro daļu, Ministru kabineta
01.02.2011. noteikumu Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta”
38.punktu,
1.

2.

3.

4.

Reģistrēt zemesgrāmatā uz Alūksnes novada pašvaldības vārda un sagatavot
atsavināšanai nekustamā īpašuma Dīķa iela 50, Alūksnē, Alūksnes novadā,
kadastra Nr. 3601 039 6375, sastāvā esošu, Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgu
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3601 039 6375. Uz zemes vienības atrodas
[..] piederošas ēkas (būves).
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 ierosinātājs [..]. Pēc zemes vienības atsavināšanas procesa
pabeigšanas, minētos izdevumus ieskaitīt zemes pirkuma līgumā noteiktās cenas
samaksā.
Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības īpašumu – apbūvētu zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu 3601 039 6375, Dīķa ielā 50, Alūksnē, Alūksnes
novadā, pārdodot par brīvu cenu uz zemes vienības esošu, zemesgrāmatā ierakstītu
ēku (būvju) īpašniekam.
Uzdot nosacītās cenas noteikšanu un atsavināšanu veikt Īpašumu atsavināšanas
komisijai.

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
2015.gada 25.jūnijā

sēdes protokols Nr.12, 3.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.197

Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgu zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem
3674 006 0092 un 3674 006 0093 „Stradiņš 1”, Sofikalnā, Mālupes pagastā, Alūksnes
novadā, atsavināšanu
Izskatot [..] pilnvarotās personas [..] 28.05.2015. iesniegumu par nekustamā īpašuma
„Stradiņš 1”, Sofikalnā, Alūksnes novadā atsavināšanu, kas 29.05.2015. saņemts Alūksnes
novada pašvaldībā un reģistrēts ar Nr.ANP/1-24/15/419, pamatojoties uz Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 8.punktu, 5.panta pirmo daļu, 8.panta otro
daļu, Ministru kabineta 01.02.2011. noteikumu Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas
personas manta” 38.punktu,
1.

2.

3.

4.

Reģistrēt īpašumā un sagatavot atsavināšanai nekustamā īpašuma „Stradiņš 1”,
Sofikalnā, Mālupes pagastā, Alūksnes novadā, kadastra Nr.3674 006 0092 sastāvā
esošas, Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra
apzīmējumiem 3674 006 0092 un 3674 006 0093, par kurām Mālupes pagasta
pārvalde 26.11.2012. noslēgusi zemes nomas līgumu ar [..], personas kods [..]. Uz
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3674 006 0092 atrodas nomnieka
tiesiskajā valdījumā esošas ēkas un būves.
Piekrist, ka atsavināšanas izdevumus, saistītus ar zemesgabalu īpašumu tiesību
nostiprināšanu Zemesgrāmatā uz Alūksnes novada pašvaldības vārda, novērtēšanu
un atsavināšanas procesa veikšanu, sedz zemes vienības atsavināšanas ierosinātājs
[..]. Pēc zemes vienību atsavināšanas procesa pabeigšanas, minētos izdevumus
ieskaitīt zemes pirkuma līgumā noteiktās cenas samaksā.
Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības īpašumu – apbūvētu zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu 3674 006 0092 un neapbūvētu zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 3674 006 0093, Sofikalnā, Mālupes 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.
Uzdot nosacītās cenas noteikšanu un atsavināšanu veikt Īpašumu atsavināšanas
komisijai.

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
2015.gada 25.jūnijā

sēdes protokols Nr.12, 4.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.198

Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
3642 006 0500 „Kalnaķikutos 4”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā, atsavināšanu
Izskatot [..] 22.05.2015. iesniegumu par nekustamā īpašuma “Kalnaķikuti 4”, Alsviķu
pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu, kas 22.05.2015. saņemts Alūksnes novada pašvaldībā
un reģistrēts ar Nr.ANP/1-24/15/402, pamatojoties uz
Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 8.punktu, 5.panta pirmo daļu, 8.panta otro daļu,
Ministru kabineta 01.02.2011. noteikumu Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas
personas manta” 38.punktu,
1.

2.

3.

4.

Reģistrēt īpašumā un sagatavot atsavināšanai nekustamā īpašuma “Kalnaķikuti 4”,
Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā, kadastra Nr.3642 006 0500 sastāvā esošo,
Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
3642 006 0500, par kuru Alsviķu pagasta pārvalde 13.10.2009. noslēgusi zemes
nomas līgumu ar [..], personas kods [..]. Uz zemes vienības atrodas nomnieka
tiesiskajā valdījumā esoša ēka.
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 ierosinātājs [..]. Pēc zemes vienības atsavināšanas procesa
pabeigšanas, minētos izdevumus ieskaitīt zemes pirkuma līgumā noteiktās cenas
samaksā.
Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības īpašumu – apbūvētu zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu 3642 006 0500, Alsviķu 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.
Uzdot nosacītās cenas noteikšanu un atsavināšanu veikt Īpašumu atsavināšanas
komisijai.

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
2015.gada 25.jūnijā

sēdes protokols Nr.12, 5.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.199

Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Kaktiņi ZR 5”, Ziemera
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, ņemot vērā Ziemera pagasta pārvaldes
08.06.2015. iesniegumu Nr.ZIPP/1-5/15/28 „Par nekustamā īpašuma atsavināšanas
ierosinājumu”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 08.06.2015.ar Nr.ANP/133/15/2271, ņemot vērā pašvaldības aģentūras „SPODRA” 11.06.2015.vēstuli Nr.SPO/15/15/103,
1. Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu „Kaktiņi ZR
5”, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā, īpašuma kadastra numurs 3696 008 0178.
2. Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē.
3. Uzdot, nosacītās cenas noteikšanu un izsoles organizēšanu veikt Īpašumu
atsavināšanas komisijai.
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
2015.gada 25.jūnijā

sēdes protokols Nr.12, 6.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.200

Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Ausekļos 3” - 6, Alsviķos,
Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu
Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „ALŪKSNES NAMI” 08.06.2015.
iesniegumu Nr.1-9/265 „Par dzīvokļa Nr.6 dzīvojamā mājā „Ausekļi-3”, Alsviķos, Alsviķu
pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu”, kas saņemts un reģistrēts Alūksnes novada
pašvaldībā 08.06.2015. ar Nr.ANP/1-42/15/2257,
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 un piekto daļu, 8.panta trešo daļu,
1. Sagatavot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu – dzīvokli,
„Ausekļos 3” - 6, Alsviķos, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā ar kopējo platību
27,9 m² un ar to saistītām kopīpašuma 279/2163 domājamām daļām no
daudzdzīvokļu mājas un zemes.
2. Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības īpašumu „Ausekļos 3” - 6
Alsviķos, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā.
3. Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē.
4. Uzdot nosacītās cenas noteikšanu un dzīvokļa īpašuma atsavināšanu veikt
atsavināšanas komisijai.
Domes priekšsēdētājs

Īpašumu

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
2015.gada 25.jūnijā

sēdes protokols Nr.12, 7.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.201

Par Alūksnes novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas atsavināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta
pirmās daļas 19. un 27.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta otro
daļu, 4.panta otro daļu, 6.panta otro daļu, 8.panta ceturto un piekto daļu, ņemot vērā
12.06.2015. Tautsaimniecības komitejas lēmumu Nr.7, 15.punkts,
1. Atsavināt Alūksnes novada pašvaldībai piederošo kustamo mantu:
1.1. sniega traktoru PISTEN BULLY PB 240D Nr.SP946;
1.2. 2 (divus) sniega lielgabalus mākslīgā sniega ražošanai.
2. Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē.
3. Uzdot Īpašumu atsavināšanas komisijai veikt mantas novērtēšanu, noteikt nosacīto
cenu un organizēt tās izsoles.
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,
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ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.202

Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Rūpnieki - 1”, Veclaicenes
pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu
Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „ALŪKSNES NAMI” 09.10.2014.
iesniegumu Nr.1-9/430 „Par dzīvojamās mājas „Rūpnieki 1”, Veclaicenes pagastā, Alūksnes
novadā apsaimniekošanu”, kas saņemts un reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 09.10.2014.
ar Nr.ANP/1-42/14/3568, 02.06.2015. iesniegumu Nr.1-9/259 „Par dzīvojamās mājas
„Rūpnieki 1”, Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā izslēgšanu no dzīvojamā fonda”, kas
saņemts un reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 02.06.2015. ar Nr.ANP/1-42/15/2143,
Veclaicenes pagasta pārvaldes 22.10.2014. iesniegumu Nr.VPP/1-5/14/61 „Par dzīvojamās
mājas „Rūpnieki 1”, Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā izslēgšanu no pašvaldības
pārvaldāmo māju saraksta”, kas saņemts un reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā
23.10.2014. ar Nr.ANP/1-33/14/3751,
secinot to, ka, savedot kārtībā (līdz dzīvošanai derīgai) daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
„Rūpnieki-1”, Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā tam nepieciešamie līdzekļi, bet vēlāk arī
administrēšanas un uzturēšanas izdevumi nav samērojami ar īpašuma faktisko stāvokli,
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,
1. Atzīt, ka Alūksnes novada pašvaldības daudzdzīvokļu dzīvojamā māja „Rūpnieki-1”,
Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā nav derīga dzīvošanai.
2. Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu „Rūpnieki-1”,
Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā, kadastra numurs 3688 004 0046.
3. Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē.
4. Nosacītās cenas noteikšanu un izsoles organizēšanu uzdot veikt Īpašumu
atsavināšanas komisijai.
Domes priekšsēdētājs
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Alūksnē
2015.gada 25.jūnijā

sēdes protokols Nr.12, 9.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.203

Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Romeškalns”, Veclaicenes
pagastā, Alūksnes novadā daļas iznomāšanu
Izskatot biedrības „Eko teritoriju attīstība” 11.06.2015. iesniegumu, kas saņemts un
reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 11.06.2015. ar Nr. ANP/1-41/15/2310, pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 77.panta ceturto daļu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un
mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.¹ pantu, Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija
noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas
maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 7., 10., 11., 49.,
50.punktu, ņemot vērā Veclaicenes pagasta pārvaldes 15.06.2015. iesniegumu Nr. VPP/15/15/50 „Par telpu nomu Alūksnes novada pašvaldības nekustamajā īpašumā „Romeškalns”,
Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā”, kas saņemts un reģistrēts Alūksnes novada
pašvaldībā 15.06.2015. ar Nr. ANP/1-33/15/2372, Alūksnes novada pašvaldības Finanšu
nodaļas iznomājamā nekustamā īpašuma 15.06.2015. nomas maksas aprēķinu,
1.

Nodot iznomāšanai Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma
„Romeškalns”, Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā, būves kadastra apzīmējums
3601 015 2612 001 001, daļu, kas sastāv no:
1.1. zāles (saskaņā ar nekustamā īpašuma tehniskās inventarizācijas lietu telpu Nr.1)
85,2 m² platībā;
1.2. vējtvera (saskaņā ar nekustamā īpašuma tehniskās inventarizācijas lietu telpu
Nr.14) 3,5 m² platībā;
1.3. pieliekamā (saskaņā ar nekustamā īpašuma tehniskās inventarizācijas lietu telpu
Nr.15) 1,1 m² platībā;
1.4. koridora (saskaņā ar nekustamā īpašuma tehniskās inventarizācijas lietu telpu
Nr.16) 3,3 m² platībā;
1.5. koridora (saskaņā ar nekustamā īpašuma tehniskās inventarizācijas lietu telpu
Nr.17) 5,4 m² platībā;
1.6. virtuves (saskaņā ar nekustamā īpašuma tehniskās inventarizācijas lietu telpu
Nr.18) 17,1 m² platībā;
1.7. palīgtelpas (saskaņā ar nekustamā īpašuma tehniskās inventarizācijas lietu telpu
Nr.19) 12,6 m² platībā;
1.8. palīgtelpu (saskaņā ar nekustamā īpašuma tehniskās inventarizācijas lietu telpu
Nr.20) 20,0 m² platībā;

1.9. ēdamzāles (saskaņā ar nekustamā īpašuma tehniskās inventarizācijas lietu telpu
Nr.22) 38,2 m² platībā;
1.10. kabineta (saskaņā ar nekustamā īpašuma tehniskās inventarizācijas lietu telpu
Nr.25) 27,4 m² platībā;
1.11. palīgtelpas (saskaņā ar nekustamā īpašuma tehniskās inventarizācijas lietu
telpu Nr.26) 14,8 m² platībā.
2. Nomnieku noskaidrot mutiskā izsolē.
3. Noteikt nomas objektam telpu nosacīto nomas maksu mēnesī (bez pievienotās vērtības
nodokļa) 0,30 EUR (nulle euro un 30 centi) apmērā par vienu kvadrātmetru.
4. Uzdot nekustamā īpašuma „Romeškalns”, Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā daļas
nomas tiesību izsoles organizēšanu veikt Alūksnes novada pašvaldības īpašumu
atsavināšanas komisijai.
5. Pilnvarot Īpašumu atsavināšanas komisiju:
5.1. apstiprināt publicējamo informāciju par nomas objektu;
5.2. atkārtotas izsoles gadījumā pazemināt nomas objekta nosacīto nomas maksu ne vairāk
kā par 20%.
6. Noteikt, ka termiņš telpu nomai ir ne ilgāk kā 12 gadi.
Domes priekšsēdētājs
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sēdes protokols Nr.12, 10.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.204

Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Brūža ielā 7, Alūksnē, Alūksnes
novadā daļas iznomāšanu
Izskatot Alūksnes pilsētas tautas nama 11.06.2015. iesniegumu Nr. ATN/1-13/15/64
„Par telpu nomas izsoli”, kas saņemts un reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 11.06.2015.
ar Nr. ANP/1-42/15/2323, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 77.panta ceturto daļu,
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.¹ pantu,
Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību
mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida
nosacījumiem” 7., 10., 11., 49., 50.punktu, Alūksnes novada pašvaldības Finanšu nodaļas
iznomājamā nekustamā īpašuma nomas maksas aprēķinu,
1.

2.
3.
4.

5.

Nodot iznomāšanai Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Brūža ielā 7,
Alūksnē, Alūksnes novadā, būves kadastra apzīmējums 3601 015 2612 001, daļu, kas
sastāv no:
1.1. palīgtelpas (saskaņā ar ēkas kadastrālās uzmērīšanas lietu telpu Nr.28) 12,0 m²
platībā;
1.2. daļas no vestibila (saskaņā ar ēkas kadastrālās uzmērīšanas lietu telpas Nr.27 daļu)
48,5 m² platībā.
Nomnieku noskaidrot mutiskā izsolē.
Telpu izmantošanas mērķis – kafejnīcas vajadzībām, nomas termiņš - 12 gadi.
Noteikt nomas objektam telpu nosacīto nomas maksu mēnesī (bez pievienotās vērtības
nodokļa) 1,46 EUR (viens euro un 46 centu) apmērā par vienu kvadrātmetru, ar
pienākumu nomniekam papildus segt:
4.1. aprīkojuma izmaksas (bez pievienotās vērtības nodokļa) 201,47 EUR (divi simti
viens euro un 47 centi) mēnesī;
4.2. siltumenerģijas izdevumus proporcionāli iznomāto telpu platībai;
4.3. elektroenerģijas izdevumus pēc kontrolskaitītāja rādījumiem;
4.4. ūdens un kanalizācijas izdevumus pēc kontrolskaitītāju rādījumiem;
4.5. atkritumu izdevumus, līgumu slēdzot ar atkritumu apsaimniekotāju.
Uzdot Alūksnes pilsētas Tautas namam izsoles noteikumos noteikt iekļaujamās
pakalpojuma apjoma un kvalitātes prasības.

6.

7.

Uzdot nekustamā īpašuma Brūža ielā 7, Alūksnē, Alūksnes novadā daļas nomas tiesību
izsoles organizēšanu veikt Alūksnes novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas
komisijai.
Pilnvarot Alūksnes novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas komisiju apstiprināt
publicējamo informāciju par nomas objektu.

Domes priekšsēdētājs
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sēdes protokols Nr.12, 11.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.205
Par pārvaldīšanas tiesību nodošanu

Izskatot daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas „Saulrieti-1”, Alsviķos, Alsviķu pagastā,
Alūksnes novadā dzīvokļu īpašnieku pilnvarotās personas [..] 13.05.2015. iesniegumu, kas
saņemts un reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 01.06.2015. ar Nr. ANP/1-24/15/422,
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 astoņiem dzīvokļu
īpašumiem, zemes gabala 3480 m² platībā, un šķūņa, turpmāk tekstā – dzīvojamā
māja, „Saulrieti-1”, Alsviķos, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā, kadastra numurs
3642 006 0297, pārvaldīšanas tiesības ar dzīvokļu īpašumu īpašnieku savstarpēju
līgumu pilnvarotai personai – [..].
2. Uzdot sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „ALŪKSNES NAMI” ne vēlāk kā līdz
01.07.2015. organizēt un nodot ar nodošanas - pieņemšanas aktu šī lēmuma 1.punktā
minēto dzīvojamo māju ar dzīvokļu īpašumu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai
personai.
Domes priekšsēdētājs
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sēdes protokols Nr.12, 12.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.206

Par pārvaldīšanas tiesību nodošanas fakta apstiprināšanu
Izskatot daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Dārza ielā 19, Alūksnē, Alūksnes novadā
dzīvokļu īpašnieku biedrības „Dārza 19” 03.06.2015. iesniegumu, kas saņemts un reģistrēts
Alūksnes novada pašvaldībā 03.06.2015. ar Nr. ANP/1-41/15/2158,
Alūksnes novada dome konstatē, ka:
Ņemot vērā tiesisko regulējumu attiecībā uz privatizējamo dzīvojamo māju
pārvaldīšanas tiesību nodošanu ar dzīvokļu īpašnieku pilnvarotai personai, kas noteikts
likumā „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”, daudzdzīvokļu dzīvojamās
mājas Dārza ielā 19, Alūksnē, Alūksnes novadā pārvaldīšanas tiesību nodošanai nav pieņemts
domes lēmums.
Konstatējot, ka visi dzīvokļi ir privatizēti, ir izbeigtas pašvaldības īpašuma tiesības, ar
Alūksnes pilsētas domes 2004.gada 17.jūnija lēmumu Nr.9, 15.p. „Par privatizētās dzīvojamās
mājas un zemes gabala Dārza ielā 19, Alūksnē izslēgšanu no Alūksnes pilsētas domes
pamatlīdzekļu uzskaites” privatizētā dzīvojamā māja kopā ar zemes gabalu izslēgta no
pašvaldības bilances.
Ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra 2009.gada 3.novembra lēmumu Nr.624/141866/1 „Par biedrības ierakstīšanu biedrību un nodibinājumu reģistrā” dzīvokļu
īpašnieku biedrība „Dārza 19”, reģistrācijas numurs 40008148932, ir ierakstīta biedrību un
nodibinājumu reģistrā.
Ar 2009.gada 7.decembra nodošanas – pieņemšanas aktu, bez atbilstoša pilnvarojuma
sabiedrība ar ierobežotu atbildību „ALŪKSNES NAMI” minētajai biedrībai ir nodevusi
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Dārza ielā 19, Alūksnē, Alūksnes novadā pārvaldīšanas un
apsaimniekošanas tiesības.
Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Dārza ielā 19, Alūksnē, Alūksnes novadā kopš
2009.gada 1.decembra pārvalda un apsaimnieko biedrība „Dārza 19”.
Ņemot vērā konstatēto, 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,
Apstiprināt faktu, ka daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Dārza ielā 19, Alūksnē,
Alūksnes novadā, kas sastāv no zemes gabala 1909 m² platībā un trīs stāvu dzīvojamās mājas
ar astoņpadsmit dzīvokļu īpašumiem, kadastra numurs 3601 026 4115, pārvaldīšanas tiesības

no 2009.gada 1.decembra ir nodotas dzīvokļu īpašnieku Dārza ielā 19, Alūksnē, Alūksnes
novadā nodibinātajai biedrībai „Dārza 19”, reģistrācijas numurs 40008148932, turpmāk tekstā
– Biedrība, ko apstiprina starp Biedrību un sabiedrību ar ierobežotu atbildību „ALŪKSNES
NAMI” sastādītais 2009.gada 7.decembra nodošanas – pieņemšanas akts.
Domes priekšsēdētājs
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ALŪKSNES NOVADA DOMES
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Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma – saimniecības ēkas Ojāra
Vācieša ielā 2B, Alūksnē, Alūksnes novadā nojaukšanu
Nekustamais īpašums Ojāra Vācieša ielā 2B, Alūksnē, Alūksnes novadā, kadastra
numurs 3601 015 2706, saskaņā ar Alūksnes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Alūksnes
pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.620 I.daļas 1.iedaļas ierakstiem, sastāv no zemes
gabala, kadastra apzīmējums 3601 015 2706, 1800 m² platībā, saimniecības ēkas, kadastra
apzīmējums 3601 015 2706 001, turpmāk tekstā – būve, un ir Alūksnes novada pašvaldībai
piederošs īpašums.
Nekustamais īpašums atrodas Alūksnes ezera piekrastes aizsardzības un
pilsētbūvniecības pieminekļa zonā, pieguļ pašvaldības ielām (Skolas un Ojāra Vācieša iela)
un pašvaldības nekustamajiem īpašumiem Ojāra Vācieša ielā 2A un Ojāra Vācieša ielā 2C
Alūksnē, Alūksnes novadā.
Saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības būvvaldes, turpmāk tekstā – būvvalde,
08.06.2015. atzinumu Nr.BUV/3-2/15/65 „Par ēku Ojāra Vācieša ielā 2B, Alūksnē, Alūksnes
novadā”, kas izdots pēc būves apsekojuma un secināts, ka ēka Ojāra Vācieša ielā 2B,
Alūksnē, Alūksnes novadā nav ekspluatējama bez pārbūves un tās lietošana vai kāda cita
izmantošana ir bīstama, kā arī tā apdraud garāmgājējus Ojāra Vācieša ielas posmā. Ēkas
izskats degradē Alūksnes pilsētas vēsturisko vidi. Būvvaldes ieskatā šāda ēka ir jāsakārto vai
jānojauc.
Ieskatoties Valsts zemes dienesta Kadastra informācijas sistēmā, būves kadastrālā
vērtība šobrīd ir 2692 EUR. Saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības Grāmatvedības datiem,
ēkas atlikusī bilances vērtība uz 09.06.2015. ir 19 702 EUR.
Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3. un 6.punktu nosaka, ka pildot savas
funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums racionāli un lietderīgi
apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu un atbilstoši apstiprinātajam
pašvaldības budžetam racionāli un lietderīgi izlietot pašvaldības finanšu līdzekļus.
Saskaņā ar Civillikuma 1084.pantā ietverto principu, ka katram būves īpašniekam, lai
aizsargātu sabiedrisko drošību, jātur sava būve tādā stāvoklī, ka no tās nevar rasties kaitējums
ne kaimiņiem, ne garāmgājējiem, ne arī tās lietotājiem.
Būvniecības likuma 21.panta
devītajā daļā noteikts, ja būve ir pilnīgi vai daļēji sagruvusi vai nonākusi tādā stāvoklī, ka tās
lietošana ir bīstama vai tā bojā ainavu, īpašniekam saskaņā ar attiecīgās pašvaldības lēmumu
tā jāsaved kārtībā vai jānojauc atbilstoši Civillikuma 1084.panta noteikumiem.

Pieņemot lēmumu, dome secina, ka, savedot kārtībā būvi, tam nepieciešamie līdzekļi,
bet vēlāk arī administrēšanas un uzturēšanas izdevumi nav samērojami ar īpašuma faktisko
stāvokli un tās izmantošanas iespējām.
Nojaucot būvi, zemesgabalā paplašināma transportlīdzekļu stāvvieta, kas nodrošinās
lielāku automašīnu un autobusu skaita ziņā novietošanu kultūras un sporta pasākumu
apmeklētājiem, un tūristiem.
Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta
otrās daļas 3. un 6.punktu, 15.panta pirmās daļas 2.punktu, Civillikuma 1084.pantu,
Būvniecības likuma 21.panta devīto daļu,
1. Nojaukt Alūksnes novada pašvaldības īpašumu - nedzīvojamo ēku (saimniecības
ēku), kadastra apzīmējums 3601 015 2706 001, kas atrodas Ojāra Vācieša ielā 2B,
Alūksnē, Alūksnes novadā.
2. Uzdot ēkas Ojāra Vācieša ielā 2B, Alūksnē, Alūksnes novadā nojaukšanu organizēt
pašvaldības Īpašumu nodaļai:
2.1. 2015.gadā pasūtīt projektēšanas darbus ēkas nojaukšanai;
2.2. sagatavot darba uzdevumu iepirkuma procedūras veikšanai;
2.3. pēc iepirkuma procedūras rezultāta informēt Alūksnes novada domi par
nepieciešamo finansējumu ēkas nojaukšanai.
Domes priekšsēdētājs
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Alūksnē
2015.gada 25.jūnijā

sēdes protokols Nr.12, 14.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.208

Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma – šautuves ēkas Kanaviņu ielā
14B, Alūksnē, Alūksnes novadā nojaukšanu
Nekustamais īpašums Kanaviņu ielā 14B, Alūksnē, Alūksnes novadā, kadastra numurs
3601 033 5134, saskaņā ar Alūksnes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Alūksnes pilsētas
zemesgrāmatas nodalījuma Nr.100000469365 I.daļas 1.iedaļas ierakstiem, sastāv no zemes
gabala, kadastra apzīmējums 3601 033 5134, 1568 m² platībā, šautuves ēkas, kadastra
apzīmējums 3601 033 5134 001, turpmāk tekstā – būve, un ir Alūksnes novada pašvaldībai
piederošs īpašums.
Būve atrodas Alūksnes pilsētas austrumu daļā un pieguļ pašvaldības nekustamajam
īpašumam Kanaviņu ielā 14, Alūksnē, Alūksnes novadā, kas ir Alūksnes novada vidusskolas
teritorija.
Saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības būvvaldes, turpmāk tekstā – būvvalde,
08.06.2015. atzinumu Nr.BUV/3-2/15/66 „Par ēku Kanaviņu ielā 14B, Alūksnē, Alūksnes
novadā”, kas izdots pēc būves apsekojuma un secināts, ka ēka Kanaviņu ielā 14B, Alūksnē,
Alūksnes novadā nav ekspluatējama bez pārbūves un tās lietošana vai kāda cita izmantošana
ir bīstama, kā arī tā apdraud garāmgājējus. Ēkas izskats degradē Alūksnes pilsētas ainavu.
Būvvaldes ieskatā šāda ēka ir jāsakārto vai jānojauc.
Ieskatoties Valsts zemes dienesta Kadastra informācijas sistēmā, būves kadastrālā
vērtība šobrīd ir 10 109 EUR. Saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības Grāmatvedības
datiem, ēkas atlikusī bilances vērtība uz 09.06.2015. ir 7199 EUR.
Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3. un 6.punktu nosaka, ka pildot savas
funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums racionāli un lietderīgi
apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu un atbilstoši apstiprinātajam
pašvaldības budžetam racionāli un lietderīgi izlietot pašvaldības finanšu līdzekļus.
Saskaņā ar Civillikuma 1084.pantā ietverto principu, ka katram būves īpašniekam, lai
aizsargātu sabiedrisko drošību, jātur sava būve tādā stāvoklī, ka no tās nevar rasties kaitējums
ne kaimiņiem, ne garāmgājējiem, ne arī tās lietotājiem.
Būvniecības likuma 21.panta
devītajā daļā noteikts, ja būve ir pilnīgi vai daļēji sagruvusi vai nonākusi tādā stāvoklī, ka tās
lietošana ir bīstama vai tā bojā ainavu, īpašniekam saskaņā ar attiecīgās pašvaldības lēmumu
tā jāsaved kārtībā vai jānojauc atbilstoši Civillikuma 1084.panta noteikumiem.
Pieņemot lēmumu, dome secina, ka, savedot kārtībā būvi, tam nepieciešamie līdzekļi,
bet vēlāk arī administrēšanas un uzturēšanas izdevumi nav samērojami ar īpašuma faktisko
stāvokli un tās izmantošanas iespējām.

Pieņemot lēmumu, novada dome ņem vērā Alūksnes novada vidusskolas lūgumu –
sakārtot vai nojaukt būvi, jo tā degradē vidusskolas teritorijas kopskatu un apdraud skolēnu
drošību, jo atrodas sporta laukuma teritorijā, kurā notiek sporta stundas un citas aktivitātes.
Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta
otrās daļas 3. un 6.punktu, 15.panta pirmās daļas 2.punktu, Civillikuma 1084.pantu,
Būvniecības likuma 21.panta devīto daļu,
1. Nojaukt Alūksnes novada pašvaldības īpašumu - nedzīvojamo ēku (šautuves ēku),
kadastra apzīmējums 3601 033 5134 001, kas atrodas Kanaviņu ielā 14B, Alūksnē,
Alūksnes novadā.
2. Uzdot ēkas Kanviņu ielā 14B, Alūksnē, Alūksnes novadā nojaukšanu organizēt
pašvaldības Īpašumu nodaļai:
2.1. 2015.gadā pasūtīt projektēšanas darbus ēkas nojaukšanai;
2.2. sagatavot darba uzdevumu iepirkuma procedūras veikšanai;
2.3. pēc iepirkuma procedūras rezultāta informēt Alūksnes novada domi par
nepieciešamo finansējumu ēkas nojaukšanai.
Domes priekšsēdētājs
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Alūksnē
2015.gada 25.jūnijā

sēdes protokols Nr.12, 15.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.209
Par dāvinājuma pieņemšanu

Izskatot [..] 09.06.2015. iesniegumu, par lūgumu pieņemt dāvinājumā viņa īpašumā
esošu angāru Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā, kas saņemts un reģistrēts Alūksnes novada
pašvaldībā 09.06.2015. ar Nr. ANP/1-24/15/447,
Ņemot vērā, ka nekustamais īpašums – nedzīvojamā ēka (angārs), būves kadastra
apzīmējums 3694 001 0006 017, kas atrodas uz Alūksnes novada pašvaldības īpašumā esoša
zemesgabala „Medņukalni”, Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā, zemes kadastra apzīmējums
3694 001 0006, ir [..] īpašums, un Zeltiņu pagasta pārvaldes 09.06.2015. iesniegumu
Nr.ZPP/1-5/15/32 par to, ka būve (angārs) nepieciešama Alūksnes novada pašvaldības
tūrisma objekta „Bijusī PSRS armijas raķešu bāze” attīstībai,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta
pirmās daļas 17.punktu, Alūksnes novada domes 2013.gada 25.jūlija saistošo noteikumu
Nr.18/2013 „Alūksnes novada pašvaldības nolikums” 156.punktu,
1. Pieņemt no [..], personas kods [..], Alūksnes novada pašvaldības īpašumā dāvinājumu
–
nekustamo īpašumu – nedzīvojamo ēku (angāru), būves kadastra apzīmējums
3694 001 0006 017.
2. Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektoram nodrošināt dāvinājuma līguma
noslēgšanu.
3. Noteikt, ka īpašuma pārreģistrācijas izdevumi tiek segti no Alūksnes novada
pašvaldības budžeta.

Domes priekšsēdētājs
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sēdes protokols Nr.12, 16.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.210

Par līdzekļu izdalīšanu pagastu pārvaldēm no Alūksnes novada pašvaldības Ceļu un ielu
rezerves fonda
Izskatot Alsviķu pagasta pārvaldes 04.06.2015. iesniegumu Nr.APP/1-5/15/48 „Par
finansējuma piešķiršanu”, kas saņemts un reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 04.06.2015.
ar Nr.ANP/1-33/15/2183, Kalncempju pagasta pārvaldes 05.06.2015. iesniegumu Nr.KPP/15/15/17 „Par finansējuma piešķiršanu”, kas saņemts un reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā
ar Nr.ANP/1-33/15/2219, Liepnas pagasta pārvaldes 05.06.2015. iesniegumu Nr.LPP/15/15/61 „Par finanšu līdzekļu piešķiršanu „Tehniskā projekta izstrādei un autoruzraudzības
veikšanai Alūksnes novada pašvaldības Liepnas pagasta ceļam Franciskopole – Kavaci”, kas
saņemts un reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 05.06.2015. ar Nr.ANP/1-33/15/2210,
Pededzes pagasta pārvaldes 08.06.2015. iesniegumu Nr.PPP/1-5/15/38 „Par finansējuma
saņemšanu”, kas saņemts un reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 08.06.2015. ar Nr.ANP/133/15/2269, Veclaicenes pagasta pārvaldes 04.06.2015. iesniegumu Nr.VPP/1-5/15/44 „Par
finanšu līdzekļu piešķiršanu”, kas saņemts un reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā
05.06.2015. ar Nr.ANP/1-33/15/2195, Zeltiņu pagasta pārvaldes 04.06.2015. iesniegumu
Nr.ZPP/1-5/15/29 „Par finansējuma piešķiršanu”, kas saņemts un reģistrēts Alūksnes novada
pašvaldībā 04.06.2015. ar Nr. ANP/1-33/15/2181,
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
autoceļu (ielu) fonda nolikums” 10.1.punktu, 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 domes 2015.gada 26.marta lēmumu
Nr.126 „Par lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam pasākumu „Pamatpakalpojumi
un ciematu atjaunošana lauku apvidos”,
1. Izdalīt pagastu pārvaldēm no Alūksnes novada pašvaldības Ceļu un ielu
rezerves fonda finansējumu 28 336 EUR (divdesmit astoņi tūkstoši trīs simti
trīsdesmit sešu euro) apmērā paredzamā Eiropas Savienības līdzfinansējuma
pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”
realizēšanai - pašvaldības autoceļu pārbūves projektēšanas darbiem un
autoruzraudzībai, tai skaitā:
Alsviķu pagasta pārvaldei
4717 EUR;

Kalncempju pagasta pārvaldei
Liepnas pagasta pārvaldei
Pededzes pagasta pārvaldei
Veclaicenes pagasta pārvaldei
Zeltiņu pagasta pārvaldei

4565 EUR;
4683 EUR;
4826 EUR;
4828 EUR;
4717 EUR.

2. Alūksnes novada pašvaldības Finanšu nodaļai atspoguļot izdalītos līdzekļus
nākamajos Alūksnes novada pašvaldības 2015.gada budžeta grozījumos.
Domes priekšsēdētājs
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Alūksnē
2015.gada 25.jūnijā

sēdes protokols Nr.12, 17.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.211

Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības policijas nolikumā
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu un Alūksnes
novada domes 25.07.2013. saistošo noteikumu Nr.18/2013 „Alūksnes novada pašvaldības
nolikums” 22.48.punktu,
Izdarīt grozījumus Alūksnes novada pašvaldības policijas nolikumā, apstiprināts ar
Alūksnes novada domes 20.08.2009. lēmuma Nr.124 “Par Alūksnes pilsētas pašvaldības
policijas nosaukuma maiņu un Alūksnes novada pašvaldības policijas nolikuma
apstiprināšanu” (protokols Nr.7, 47.punkts) 2.punktu, turpmāk tekstā Nolikums:
1. Izteikt Nolikuma 1.2.punktu šādā redakcijā:
„1.2. Pašvaldības policijas juridiskā adrese ir Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes
novads, LV-4301.”
2. Izteikt Nolikuma 4.4.2.apakšpunktu šādā redakcijā:
„4.4.2. atbilstoši Alūksnes novada pašvaldības noteiktajam darba algas fondam nosaka
Pašvaldības policijas amatpersonu un darbinieku mēnešalgas.”
3. Svītrot Nolikuma 10.2., 10.3. un 10.4.punktu.
Domes priekšsēdētājs
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Alūksnē
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sēdes protokols Nr.12, 18.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.212
Par Alūksnes pilsētas sākumskolas direktoru

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu,
1. Pārcelt Alūksnes pilsētas sākumskolas direktora vietnieci izglītības jomā Anitu
JUNKURI, personas kods [..], par Alūksnes pilsētas sākumskolas direktoru (uz Uvas
GRENCIONES grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma un tam sekojošā bērna
kopšanas atvaļinājuma laiku).
2. Uzdot Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektoram organizēt Alūksnes pilsētas
sākumskolas materiālo vērtību nodošanu Anitai JUNKUREI.
3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.
Domes priekšsēdētājs
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Alūksnē
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sēdes protokols Nr.12, 19.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.213
Par Malienas pamatskolas direktoru

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu,
1. Pārcelt Malienas pamatskolas vispārējās izglītības skolotāju Ilzi ANDRONOVU,
personas kods [..], par Malienas pamatskolas direktoru (uz Ievas BALTĀSPILSĒTNIECES grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma un tam sekojošā bērna
kopšanas atvaļinājuma laiku).
2. Uzdot Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektoram organizēt Malienas pamatskolas
materiālo vērtību nodošanu Ilzei ANDRONOVAI.
3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.
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
2015.gada 25.jūnijā

sēdes protokols Nr.12, 20.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.214

Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Malienas pamatskolas organizētajai nometnei
,,Ritms, deja, improvizācija - kopā jautrāk!”
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta „g”
apakšpunktu, Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52.panta pirmās daļas 12.punktu, Ministru
kabineta 03.01.2013. noteikumu Nr.17 „Pievienotās vērtības nodokļa likuma normu
piemērošanas kārtība un atsevišķas prasības pievienotās vērtības nodokļa maksāšanai un
administrēšanai” 29.2.punktu,
1. Apstiprināt maksu par Malienas pamatskolas pakalpojumiem, organizējot vasaras
dienas nometni „Ritms, deja, improvizācija - kopā jautrāk!” no 27.07.2015. līdz
31.07.2015. – 12,50 EUR (divpadsmit euro un 50 centi) dalībniekam (maksa netiek
aplikta ar pievienotās vērtības nodokli).
2. Malienas pamatskolas direktoram noteikt dalības maksu iekasēšanas kārtību.
Domes priekšsēdētājs
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Alūksnē
2015.gada 25.jūnijā

sēdes protokols Nr.12, 21.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.215

Par Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas maksas pakalpojumu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta „g”
apakšpunktu, Pievienotās vērtības nodokļa likuma 5.panta pirmo daļu,
Apstiprināt dalības maksu Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 105. dzimšanas
dienas svinībās 2015.gada 1.augustā – 5 EUR (pieci euro), tajā skaitā pievienotās vērtības
nodoklis.
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
2015.gada 25.jūnijā

sēdes protokols Nr.12, 22.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.216
Par Alūksnes muzeja maksas pakalpojumu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g)
apakšpunktu, Pievienotās vērtības nodokļa likuma 5.panta pirmās daļas 2.punktu,
Apstiprināt Alūksnes muzeja maksas pakalpojumu:
Pakalpojuma veids
Mērvienība Cena
bez PVN (euro)
PVN (euro)
Velorikšas pakalpojums Stunda
12,40
2,60
Domes priekšsēdētājs

Cena ar PVN ( euro)
15,00

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
2015.gada 25.jūnijā

sēdes protokols Nr.12, 23.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.217

Par grozījumu Alūksnes novada domes 24.05.2012. lēmumā Nr. 188 „Par siltumapgādes
maksas noteikšanu Liepnas internātpamatskolā”
Izskatot Liepnas internātpamatskolas 04.06.2015. iesniegumu Nr.LIPSK/1-12/15/84
(reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 05.06.2015. ar Nr.ANP/1-42/15/2208), ar
ierosinājumu noteikt tarifu Liepnas internātpamatskolas ražotajai un piegādātajai
siltumenerģijai,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu un 21.panta
pirmās daļas 14.punkta d) apakšpunktu, Pievienotās vērtības nodokļa likuma 59.panta pirmo
daļu,
1. Izdarīt grozījumu Alūksnes novada domes 24.05.2012. lēmumā Nr.188 „Par
siltumapgādes maksas noteikšanu Liepnas internātpamatskolā”, izsakot 1.punktu jaunā
redakcijā:
„1.Apstiprināt maksu par Liepnas internātpamatskolas piegādāto siltumenerģiju 18
dzīvokļu mājai „Skolotāju māja-1”, Liepnā, Liepnas pagastā, Alūksnes novadā 43,61 EUR/MWh (četrdesmit trīs euro un 61 cents)”.
2. Lēmums stājas spēkā 2015.gada 1.augustā.
Domes priekšsēdētājs

A.DUKULIS

LATVIJAS REPUBLIKA
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Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000018622
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Alūksnē
2015.gada 25.jūnijā

sēdes protokols Nr.12, 24.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.218

Par grozījumiem Alūksnes novada domes 18.12.2014. lēmumā Nr.468 „Par amata vietu
un amatpersonu un darbinieku atlīdzības apstiprināšanu”

LATVIJAS REPUBLIKA

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

Alūksnē
2015.gada 25.jūnijā

sēdes protokols Nr.12, 25.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.219

Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem
transporta pakalpojuma nodrošināšanai
Izskatot Izglītības pārvaldes 08.06.2015. iesniegumu Nr.IZP/01-19/15/82 “Par XI
Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētku budžetā paredzēto līdzekļu izmaiņām”, kas
reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 08.06.2015. ar Nr.ANP/1-42/15/2263,
ņemot vērā Alūksnes novada domes Sociālās, izglītības un kultūras komitejas
10.06.2015. lēmumu (sēdes protokols Nr.7, 7.punkts) un Finanšu komitejas 18.06.2015.
lēmumu (sēdes protokols Nr.7, 13.punkts),
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4. un 5.punktu,
21.panta pirmās daļas 2.punktu, Dziesmu un deju svētku likuma 9.panta trešo daļu, likuma
„Par pašvaldību budžetiem” 16.panta otro daļu un 30.pantu,
1.

Izdalīt no Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem neparedzētiem
gadījumiem finansējumu 5900,00 EUR (pieci tūkstoši deviņi simti euro) apmērā XI
Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētku dalībnieku transporta pakalpojumu
nodrošināšanai.

2.

Minētos izdevumus attiecināt uz 098231 valdības funkciju kodu – Latvijas skolu
jaunatnes Dziesmu un deju svētku nodrošinājums.

3.

Alūksnes novada pašvaldības Finanšu nodaļai nodrošināt augstākminēto līdzekļu
pārkārtošanu nākamajos budžeta grozījumos.

Domes priekšsēdētājs

A.DUKULIS

LATVIJAS REPUBLIKA

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
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Alūksnē
2015.gada 25.jūnijā

sēdes protokols Nr.12, 26.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.220

Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem
grāmatas izdošanai
Izskatot Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 20.05.2015. iesniegumu Nr.AVG/114/15/77, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 20.05.2015. ar Nr.ANP/1-42/15/1949,
ņemot vērā Alūksnes novada domes Sociālās, izglītības un kultūras komitejas
10.06.2015. lēmumu (sēdes protokols Nr.7, 4.punkts) un Finanšu komitejas 18.06.2015.
lēmumu (sēdes protokols Nr.7, 14.punkts),
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 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 1815,00 EUR (viens tūkstotis astoņi simti piecpadsmit euro)
apmērā Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 105 gadu jubilejas grāmatas
izdošanai.
2. Minētos izdevumus attiecināt uz 092130 valdības funkciju kodu – Ernsta Glika
Alūksnes Valsts ģimnāzija.
3. Alūksnes novada pašvaldības Finanšu nodaļai nodrošināt augstākminēto līdzekļu
pārkārtošanu nākamajos budžeta grozījumos.
Domes priekšsēdētājs

A.DUKULIS

LATVIJAS REPUBLIKA

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000018622
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Alūksnē
2015.gada 25.jūnijā

sēdes protokols Nr.12, 27.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.221

Par līdzekļu pārkārtošanu Brūža ielas ietves nobeiguma izbūvei un stāvlaukuma
aprīkošanai ar satiksmes organizācijas tehniskajiem līdzekļiem
Izskatot Alūksnes novada pašvaldības Īpašuma nodaļas 17.06.2015. iesniegumu, kas
reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 17.06.2015. ar Nr.ANP/1-47/15/2414,
ņemot vērā Alūksnes novada domes Finanšu komitejas 18.06.2015. lēmumu (sēdes
protokols Nr.7, 19.punkts),
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta
pirmās daļas 2.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu,
1. Piešķirt papildus finansējumu 1083,00 EUR (viens tūkstotis astoņdesmit trīs euro)
apmērā Alūksnes pilsētas Tautas nama stāvlaukuma aprīkošanai ar satiksmes
organizācijas tehniskajiem līdzekļiem un Brūža ielas ietves nobeiguma (pandusa)
izbūvei.
2. Finansējumu nodrošināt veicot Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta
2015.gadam apstiprinātā finansējuma pārkārtojumus no valdības funkcijas koda
082321 „ERAF projekts “Uzņēmējdarbībai nozīmīgu ielu un Brūža ēkas
rekonstrukcija Alūksnes pilsētā” uz valdības funkcijas kodu 082301 „Alūksnes
pilsētas Tautas nams” par lēmuma 1.punktā minēto summu.
3. Alūksnes novada pašvaldības Finanšu nodaļai nodrošināt augstākminēto līdzekļu
pārkārtošanu nākamajos budžeta grozījumos.
Domes priekšsēdētājs

A.DUKULIS

LATVIJAS REPUBLIKA

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
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Alūksnē
2015.gada 25.jūnijā

sēdes protokols Nr.12, 28.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.222

Par Alūksnes novada Sociālā dienesta struktūrvienības “Sociālā māja” izveidošanu
Izskatot Alūksnes novada Sociālā dienesta 09.06.2015. iesniegumu Nr.NSD/17/15/403 “Par telpām sociālajai mājai”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā
09.06.2015. ar Nr.ANP/1-42/8/2288, un Mārkalnes pamatskolas 05.06.2015. iesniegumu
Nr.MRPSK/1-6/15/16 “Par līdzekļu piešķiršanu”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā
08.06.2015. ar Nr.ANP/1-42/15/2246,
ņemot vērā Alūksnes novada domes Sociālā, izglītības un kultūras komitejas
10.06.2015. lēmumu (sēdes protokols Nr.7, 8.punkts) un Finanšu komitejas 18.06.2015.
lēmumu (sēdes protokols Nr.7, 17. punkts),
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1. punktu, 15.panta
pirmās daļas 4. un 7.punktu, 21.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma “Par sociālajiem
dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 4.panta otro daļu, likuma „Par pašvaldību
budžetiem” 30.pantu,
1. Ar 2015.gada 1.septembri izveidot Alūksnes novada Sociālā dienesta struktūrvienību
- “Sociālā māja”, nosakot tās atrašanās vietu “Pūcītē”, Mārkalnē, Mārkalnes pagastā,
Alūksnes novadā (būves kadastra apzīmējums 3676 005 0083 002).
2. Uzdot Alūksnes novada Sociālajam dienestam organizēt pasākumus, kas saistīti ar
Sociālās mājas izveidošanu – nepieciešamo normatīvo aktu (domes lēmumu projektu
u.c.) izstrādi un iesniegšanu Alūksnes novada pašvaldībā.
3. Uzdot Mārkalnes pamatskolai atbrīvot ēku “Pūcītē”, Mārkalnē, Mārkalnes pagastā,
Alūksnes novadā (būves kadastra apzīmējums 3676 005 0083 002) līdz 2015.gada
14.augustam.
4. Piešķirt finansējumu 25595,00 EUR (divdesmit pieci tūkstoši pieci simti deviņdesmit
pieci euro) apmērā, tajā skaitā:
4.1. 9862,00 EUR (deviņi tūkstoši astoņi simti sešdesmit divi euro) Sociālās mājas
izveidošanas, uzturēšanas un apsaimniekošanas izdevumu nodrošināšanai ēkā
“Pūcītē”, Mārkalnē, Mārkalnes pagastā, Alūksnes novadā (būves kadastra apzīmējums
3676 005 0083 002) ;

4.2. 15733,00 EUR (piecpadsmit tūkstoši septiņi simti trīsdesmit trīs euro) ēdināšanas
bloka telpu kosmētiskajam remontam un aprīkojuma iegādei ēkā “Pūcītē”, Mārkalnē,
Mārkalnes pagastā, Alūksnes novadā (būves kadastra apzīmējums 3676 005
0083 001).
5.

Finansējumu nodrošināt, veicot Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta
2015.gadam apstiprinātā finansējuma pārkārtojumus no valdības funkcijas koda
109101 „Sociālais dienests” uz valdības funkcijas kodu 107003 „Sociālā māja” par
lēmuma 4.1.punktā minēto summu un uz valdības funkcijas kodu 092290 „Mārkalnes
pamatskola” par lēmuma 4.2.punktā minēto summu.

6. Alūksnes novada pašvaldības Finanšu nodaļai nodrošināt augstākminēto līdzekļu
pārkārtošanu nākamajos budžeta grozījumos.
Domes priekšsēdētājs
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LATVIJAS REPUBLIKA
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Alūksnē
2015.gada 25.jūnijā

sēdes protokols Nr.12, 29.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.223
Par sociālās dzīvojamās mājas statusa noteikšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma “Par
sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 4.panta otro daļu,
1. Ar 2015.gada 1.septembri noteikt sociālās dzīvojamās mājas statusu ēkai ar kadastra
apzīmējumu 3676 005 0083 002, adrese “Pūcītē”, Mārkalnē, Mārkalnes pagastā,
Alūksnes novadā.
2. Alūksnes novada Sociālajam dienestam organizēt ēkas atbilstības nodrošināšanu
normatīvo aktu prasībām.
Domes priekšsēdētājs
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Alūksnē
2015.gada 25.jūnijā

sēdes protokols Nr.12, 30.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.224
Par darba attiecību izbeigšanu ar Gunu SAKNI

Ņemot vērā Alūksnes novada domes 26.02.2015. lēmumu Nr.89 „Par Strautiņu
pirmsskolas izglītības iestādes „Zemenīte” likvidāciju, pievienojot Strautiņu” pamatskolai”,
sēdes protokols Nr.4, 32.p., 13.04.2015. Strautiņu pamatskolas direktores Ingrīdas
PEDEDZES un Strautiņu pirmsskolas izglītības iestādes „Zemenīte” vadītājas Gunas
SAKNES darba rezultātu izvērtējumu,
pamatojoties uz likuma par „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu,
Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 2.punktu, Darba likuma 101.panta pirmās daļas
9.punktu,
1.Atbrīvot Strautiņu pirmsskolas izglītības iestādes „Zemenīte” vadītāju Gunu
SAKNI, personas kods [..], no amata.
2.Uzdot Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektoram organizēt G.SAKNES
atbrīvošanu Darba likumā noteiktajā kārtībā.
Domes priekšsēdētājs
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Alūksnē
2015.gada 25.jūnijā

sēdes protokols Nr.12, 31.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.225
Par vienotā klientu apkalpošanas centra izveidi

Pamatojoties uz likuma uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, Ministru kabineta 26.05.2015. noteikumiem Nr. 260 „Kārtība, kādā pašvaldībām
2015.gadā piešķir valsts budžeta dotāciju Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas
centru tīkla izveidei reģionu un novadu nozīmes attīstības centros”,
1. Izveidot Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru Dārza ielā 11,
Alūksnē, Alūksnes novadā.
2. Iesniegt 2015.gadā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā pieteikumu
valsts budžeta dotācijas saņemšanai Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas
centra izveidei.
3. Pieteikuma apstiprināšanas gadījumā, nodrošināt Alūksnes novada pašvaldības
līdzfinansējumu ne mazāk kā 30% apmērā no projekta kopējām izmaksām no Alūksnes
novada pašvaldības 2015.gada budžeta līdzekļiem.

Domes priekšsēdētājs
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Alūksnē
2015.gada 25.jūnijā

sēdes protokols Nr.12, 32.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.226

Par Alūksnes evaņģēliski luteriskās draudzes nekustamā īpašuma Rūpniecības ielā 3,
Alūksnē, Alūksnes novadā daļas, iegūšanu Alūksnes novada pašvaldības īpašumā
Ņemot vērā Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. vidējā termiņa
prioritāti „Kvalitatīvas inženiertehniskās infrastruktūras pieejamības nodrošināšana
uzņēmējdarbības vides attīstībai” un Investīciju plānu 2015.-2017.gadam, Latvijas evaņģēliski
luteriskās Baznīcas Īpašumu komisijas 16.06.2015. sēdes lēmumu (protokols Nr.12),
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 15.panta pirmās
daļas 10.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu,
1.

2.

3.

Pirkuma ceļā iegūt Alūksnes novada pašvaldības īpašumā nekustamā īpašuma
Rūpniecības ielā 3, Alūksnē, Alūksnes novadā daļu (zemes vienības kadastra apzīmējums
3601 003 0601) aptuveni 1,3 ha platībā, turpmākai izmantošanai pašvaldības autonomās
funkcijas – sekmēt saimniecisko darbību Alūksnes novada pašvaldības administratīvajā
teritorijā, rūpēties par bezdarba samazināšanu – realizēšanai.
Izdevumus, saistītus ar nekustamā īpašuma iegūšanu pašvaldības īpašumā (zemes
ierīcības projekta izstrāde, kadastrālā uzmērīšana, reģistrācija zemesgrāmatā,
novērtēšana), sedz Alūksnes novada pašvaldība.
Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu.

Domes priekšsēdētājs
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