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2017. gada 8. novembrī

ārkārtas sēdes protokols Nr.16, 1.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.419

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “IEVEDNE” un SIA “RŪPE”
reorganizācijas noteikumiem
Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības
likuma 130.pantu, 131.panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27. punktu, Alūksnes novada domes 2017.gada 27.jūlija lēmumu Nr. 231 “Par sabiedrības ar
ierobežotu atbildību “IEVEDNE” un SIA “RŪPE” reorganizācijas uzsākšanu”,
1.

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “IEVEDNE”, reģistrētas Latvijas Republikas
Uzņēmumu reģistra komercreģistrā ar vienoto reģistrācijas Nr.43203002198 (turpmāk
tekstā – Pievienojamā sabiedrība) un SIA “RŪPE”, reģistrētas Latvijas Republikas
Uzņēmumu reģistra komercreģistrā ar vienoto reģistrācijas Nr.53203000201 (turpmāk
tekstā – Iegūstošā sabiedrība, bet abas kopā – Sabiedrības) reorganizācijas līgumā paredzēt:
1.1. saskaņā ar Komerclikuma 335. pantu, apvienojot Sabiedrības, visas Pievienojamās
sabiedrības tiesības un saistības pāriet Iegūstošajai sabiedrībai;
1.2. Iegūstošā sabiedrība tiek novērtēta pēc pamatkapitāla, kas sastāda 1 842 431,00 EUR
(viens miljons astoņi simti četrdesmit divi tūkstoši četri simti trīsdesmit vienu euro);
1.3. Pievienojamā sabiedrība tiek novērtēta atbilstoši sabiedrības ar ierobežotu atbildību
“DZIETI”, reģistrētas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercreģistrā ar
vienoto reģistrācijas Nr.42403010964, 2017. gada 25. augusta atskaitēs:
1.3.1. Nr. K-17/51 (nekustamā īpašuma – būves “Smiltis”, Annas pagastā, Alūksnes
novadā);
1.3.2. Nr. K-17/50 (nekustamā īpašuma – būves “Jaunzemi”, Jaunannas pagastā,
Alūksnes novadā);
1.3.3. Nr. Tie-17/16 (kustamās mantas – komunālo tīklu un pārējās mantas)
noteiktai Pievienojamās sabiedrības mantas pietiekamībai, lai palielinātu Iegūstošās
sabiedrības pamatkapitālu par kopējo summu, kas sastāda 730 980,00 EUR (septiņi
simti trīsdesmit tūkstoši deviņi simti astoņdesmit euro);
1.4. Sabiedrību kapitāla daļu apmaiņas koeficients netiek noteikts;
1.5. Iegūstošās sabiedrības kapitāla daļu turētājs ir Alūksnes novada pašvaldība;
1.6. Iegūstošās sabiedrības pamatkapitāls tiek palielināts par 730 980,00 EUR (septiņi simti
trīsdesmit tūkstoši deviņi simti astoņdesmit euro);

1.7. jaunais Iegūstošās sabiedrības pamatkapitāls pēc reorganizācijas ir 2 573 411,00 EUR
(divi miljoni pieci simti septiņdesmit trīs tūkstoši četri simti vienpadsmit euro). Vienas
kapitāla daļas vērtība ir 1,00 EUR (viens euro);
1.8. Pievienojamās sabiedrības darījumi Iegūstošās sabiedrības grāmatvedībā tiks uzskatīti
par Iegūstošās sabiedrības darījumiem ar 2018. gada 1. aprīli;
1.9. ar 2018. gada 1. aprīli visas tiesības un pienākumi, kas izriet no Pievienojamās
sabiedrības uz spēkā esošajām darba tiesiskajām attiecībām, pāriet Iegūstošai
sabiedrībai un Pievienojamās sabiedrības darbinieki kļūst par Iegūstošās sabiedrības
darbiniekiem.
Citas reorganizācijas procesā veicamās darbības un to termiņi:
2.1. Pievienojamā sabiedrība līdz 2018. gada 1. aprīli sagatavo Pievienojamās sabiedrības
slēguma pārskatu;
2.2. Iegūstošā sabiedrība pārņem valdījumā Pievienojamās sabiedrības ilgtermiņa
ieguldījumus un apgrozāmos līdzekļus, visas tiesības un saistības ar tiesībām gūt
jebkāda veida labumu ar 2018. gada 1. aprīli;
2.3. Pievienojamās sabiedrības bilance tiek pievienota Iegūstošai sabiedrībai ar 2018. gada
1. aprīli;
2.4. noteikt, ka no šī lēmuma 2.2.punktā noteiktā termiņa Annas, Jaunannas un Kalncempju
pagastos Alūksnes novadā esošajiem ūdensapgādes abonentiem (klientiem) tiek
nodrošināta ūdensapgāde un piemērots SIA “RŪPE” apstiprinātais ūdenssaimniecības
pakalpojumu tarifs un Alūksnes novada teritorijā noteiktie vienotie ūdensapgādes
noteikumi.
3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.
4. Ar šī lēmuma spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Alūksnes novada domes 2017. gada
26. oktobra lēmums Nr.398 “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “IEVEDNE” un SIA
“RŪPE” reorganizācijas noteikumiem”.
2.
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ALŪKSNES NOVADA DOMES
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Par domes priekšsēdētāja A.DUKUĻA komandējumu
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2010. gada 12. oktobra noteikumu Nr.969 “Kārtība, kādā
atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi” 2.punktu, 8.punktu, 24.punktu un 25.punktu,
Latvijas Republikas konsulāta Pleskavā konsula ielūgumu,
1. Komandēt domes priekšsēdētāju Arturu DUKULI 2017. gada 16. novembrī uz Pleskavu,
Krievijas Federācijā, lai Latvijas Republikas konsulātā Pleskavā piedalītos Latvijas
Republikas neatkarības pasludināšanas 99.gadadienas svinībās.
2. Segt normatīvajos aktos paredzētos komandējuma izdevumus, līdzekļus paredzot no
deputātu un komisiju darba nodrošināšanai paredzētajiem budžeta līdzekļiem.
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Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2017. gada 28. jūnija lēmumā Nr. 185 “Par
Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Brūža ielā 7, Alūksnē, Alūksnes
novadā daļas iznomāšanu”
Izdarīt Alūksnes novada domes 2017.gada 28.jūnija lēmumā Nr.185 “Par Alūksnes
novada pašvaldības nekustamā īpašuma Brūža ielā 7, Alūksnē, Alūksnes novadā daļas
iznomāšanu” (sēdes protokols Nr.10, 24.p.) šādus grozījumus:
1. Lēmuma 1.2.punktu izteikt šādā redakcijā:
“1.2. daļas no vestibila (saskaņā ar ēkas kadastrālās uzmērīšanas lietu telpas Nr.27 daļu)
21 m² platībā.”.
2. Lēmuma 4.1.punktu izteikt šādā redakcijā:
“4.1. aprīkojuma izmaksas (bez pievienotās vērtības nodokļa) 161,64 (viens simts
sešdesmit viens euro un 64 centi) mēnesī;”.
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
2017. gada 8. novembrī
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Par projekta “Energoefektivitātes uzlabošana P/A “Spodra”
administratīvajā ēkā un ēkas pārbūve” īstenošanas izbeigšanu
Alūksnes novada pašvaldība, saskaņā ar noslēgto “Vienošanos par Eiropas Savienības
fonda projekta īstenošanu Nr. 4.2.2.0/17/I/012” (turpmāk tekstā – Vienošanās) ar Centrālo
finanšu un līgumu aģentūru, turpmāk tekstā - CFLA, ir uzsākusi Eiropas Reģionālā attīstības
fonda līdzfinansēta projekta “Energoefektivitātes uzlabošana P/A “Spodra” administratīvajā
ēkā un ēkas pārbūve” īstenošanu. Projekta īstenošanas laikā CFLA ir veikusi projekta atbalsta
summas daļas izmaksu avansā.
Ņemot vērā būvuzņēmēja sabiedrības ar ierobežotu atbildību “EKERS” (reģistrētas
Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercreģistrā ar vienoto reģistrācijas
Nr.44103001903) 01.09.2017. iesniegumu Nr.01/1-48, 02.11.2017. sastādīto fakta
konstatācijas aktu Nr.2, būvprojekta autora sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Ēkas
siltināšana” (reģistrētas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercreģistrā ar vienoto
reģistrācijas Nr.40103224136) izstrādātos risinājumus, būvuzņēmēja 12.10.2017. iesniegto
izmaksu aprēķinu, papildus nepieciešamo būvdarbu sadārdzinājuma apmēru, kā rezultātā
konstatēts, ka turpmākā projekta realizācija ir nelietderīga, ka tā nenodrošinās Alūksnes novada
pašvaldības aģentūras “SPODRA” ilgtermiņa vajadzības, un, pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3. un 6. punktu, kā arī Vienošanās 13.4. punkta
nosacījumiem,
1.

2.

Izbeigt projekta “Energoefektivitātes uzlabošana Alūksnes novada pašvaldības aģentūras
“Spodra” administratīvajā ēkā un ēkas pārbūve” īstenošanu pirms Vienošanās noteiktā
saistību izpildes termiņa.
Atzīt 2016. gada 22. decembra Alūksnes novada domes lēmumu Nr.438 “Par projektu
“Energoefektivitātes uzlabošana pašvaldības aģentūras “Spodra” administratīvajā ēkā un
ēkas pārbūve”” par spēku zaudējušu ar šī lēmuma pieņemšanas dienu.
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Par Alūksnes novada domes 27.07.2017. lēmuma Nr.261 “Par aizņēmumu projekta
“Energoefektivitātes uzlabošana P/A “Spodra” administratīvajā ēkā un ēkas pārbūve””
atcelšanu
Pamatojoties uz Alūksnes novada domes 08.11.2017. lēmumu Nr.422 “Par projekta
“Energoefektivitātes uzlabošana P/A “Spodra” administratīvajā ēkā un ēkas pārbūve”
īstenošanas izbeigšanu” (ārkārtas sēdes protokols Nr.16, 4.punkts),
Atcelt Alūksnes novada domes 27.07.2017. lēmumu Nr.261 “Par aizņēmumu projekta
“Energoefektivitātes uzlabošana P/A “Spodra” administratīvajā ēkā un ēkas pārbūve””.
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Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem
Ņemot vērā Alūksnes novada domes 08.11.2017. lēmumu Nr. 422 “Par projekta
“Energoefektivitātes uzlabošana P/A “Spodra” administratīvajā ēkā un ēkas pārbūve”
īstenošanas izbeigšanu” (ārkārtas sēdes protokols Nr.16, 4.punkts) un 21.07.2017. vienošanās
par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr.4.2.2.0/17/I/012, kas reģistrēta Alūksnes
novada pašvaldībā 21.07.2017. ar Nr. ANP/1-45.3/17/119, 1.pielikuma “Vienošanās vispārīgie
noteikumi” 13.4.punktu,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 21.panta
pirmās daļas 2.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu, Alūksnes novada
pašvaldības 27.05.2010. noteikumu Nr.4/2010 „Kārtība, kādā tiek sadalīti atsavināšanas
procesā iegūtie līdzekļi par Alūksnes novada administratīvajām teritorijām” 1.2.punktu,
1. Izdalīt no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem finansējumu 8014,00 EUR
(astoņi tūkstoši četrpadsmit euro) apmērā, lai nodrošinātu Eiropas Reģionālās
attīstības fonda projekta “Energoefektivitātes uzlabošana P/A “Spodra”
administratīvajā ēkā un ēkas pārbūve” ietvaros piešķirtā avansa atmaksu.
2. Minētos izdevumus attiecināt uz 062144 valdības funkciju kodu – ERAF projekts
“Energoefektivitātes uzlabošana P/A “Spodra” administratīvajā ēkā un ēkas
pārbūve”.
3. Alūksnes novada pašvaldības Finanšu nodaļai nodrošināt augstākminēto līdzekļu
pārkārtošanu nākamajos budžeta grozījumos.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu.
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