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Par plānotajiem ieguldījumiem Alūksnes novada vispārējās izglītības iestādēs
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Ņemot vērā 29.02.2016. Izglītības un zinātnes ministrijas vēstuli Nr.01-14e/808,
reģistrēta Alūksnes novada pašvaldībā 29.02.2016. ar Nr.ANP/1-2/16/820, pamatojoties uz
07.01.2016. Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Ministru kabineta noteikumu projektu
„Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2.specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot
vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” īstenošanas noteikumi” un likuma „Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu,
Plānotajā projektā “Alūksnes novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides
uzlabošana”, kuru plānots īstenot Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība”
8.1.2.specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” otrā
projektu iesniegumu atlases kārtas “Modernizēt vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi
reģionālas nozīmes attīstības centros” ietvaros, paredzēt veikt ieguldījumus šādās Alūksnes
novada vispārējās izglītības iestādēs - Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija un
Alūksnes novada vidusskola.
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Par dalības maksas apstiprināšanu
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta “g”
apakšpunktu,

sn

1. Apstiprināt dalības maksu uzņēmēju pasākumam, kas notiek 2016.gada 8.aprīlī,
12 EUR (divpadsmit euro) apmērā katram pasākuma dalībniekam.
2. Noteikt, ka no dalības maksas ir atbrīvotas uz pasākumu ielūgtās 24 personas.
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Par pirmpirkuma tiesībām
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Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, 78.panta
pirmo daļu, un kārtībā, kāda noteikta Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumos
Nr.919 “Noteikumi par vietējo pašvaldību pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību un
termiņiem”,
ņemot vērā Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. vidēja termiņa prioritāti
“Kvalitatīva inženiertehniskās infrastruktūras pieejamības nodrošināšana uzņēmējdarbības
vides attīstībai” un Investīciju plānu 2015.-2017. gadam,
likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10.punkta ietvaros plānotā projekta
“Alūksnes pilsētas rūpnieciskās apbūves teritorijas attīstība 1.kārta” vajadzībām, ko paredzēts
īstenot Eiropas Savienības fondu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2.
specifiskā atbalsta mērķa „Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši
pašvaldību integrētajām attīstības programmām” īstenošanas noteikumi” projektu atlases
3.pasākumā, un
saskaņā ar likuma “Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu un Alūksnes novada domes
27.05.2010. noteikumu Nr.4/2010 “Kārtība, kādā tiek sadalīti atsavināšanas procesā iegūtie
līdzekļi par Alūksnes novada administratīvajām teritorijām” 1.2.punktu,
1.

2.
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Izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamā īpašuma Rūpniecības iela 3, Alūksnē,
Alūksnes novadā, kadastra numurs 3601 003 0601, sastāvā esošo zemes vienību 1,3 ha
platībā, kadastra apzīmējums: 3601 003 0002, adrese: Rūpniecības iela 1A, Alūksnē,
Alūksnes novadā, atbilstoši pārdevēja un pircēja vienošanās būtiskām sastāvdaļām, kuras
ir ietvertas pašvaldībai iesniegtajā pirkuma līgumā.
Apstiprināt darījuma aktu pirmpirkuma tiesību izmantošanai (pielikumā).
Pirmpirkuma tiesību realizēšanai izdalīt no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem
finansējumu 59743 EUR (piecdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti četrdesmit trīs euro),
Alūksnes novada pašvaldības Finanšu nodaļai nodrošinot līdzekļu pārkārtošanu
nākamajos pašvaldības budžeta grozījumos.
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