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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr. 261 

 

Par finansējuma pārkārtošanu 

 

Izskatot Alūksnes novada pašvaldības Plānošanas un attīstības nodaļas 29.09.2019. 

iesniegumu “Par finansējuma nodrošināšanu būvprojekta ekspertīzei”, kas reģistrēts Alūksnes 

novada pašvaldībā 29.08.2019. ar Nr. ANP/1-47/19/3377,  

 ņemot vērā Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. aktualizētā Investīciju 

plāna 2015.-2019.gadam, kas apstiprināts ar Alūksnes novada domes  25.04.2019. lēmumu 

Nr.121 (sēdes protokols Nr.4, 33.punkts), 30.punktu, Alūksnes novada izglītības attīstības 

programmas 2016.-2020.gadam, kas apstiprināta ar Alūksnes novada domes 24.03.2016. 

lēmumu Nr.103 (sēdes protokols Nr.5,37.punkts), paredzēto uzdevumu un pasākumu plāna 

1.1.4.punktu, 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 15.panta 

pirmās 4. un 6.punktu, 21.panta pirmās daļas 2. un 27.punktu, likuma “Par pašvaldību 

budžetiem” 30.pantu, 

 

1. Pārdalīt Alūksnes novada pašvaldības 2019.gada pamatbudžeta finansējumu starp šādām 

aktivitātēm: 

Uzskaites dimensija Aktivitāte Summa, EUR 

095320 Izglītības un sporta centra izveide (būvprojekta 

ekspertīze) 

+ 39 930 

066002 Pārējā tautsaimniecība (būvju remonts) - 15 000 

01721 Alūksnes novada pašvaldības parāda 

maksājumi (pamatsummas atmaksa)  

- 18 000 

049010 ES projektu līdzfinansējums - 6 930 

 Kopā 0 

 

2. Alūksnes novada pašvaldības Finanšu nodaļai nodrošināt augstākminēto līdzekļu 

iekļaušanu nākamajos budžeta grozījumos.  

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu. 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr. 262 

 

Par pārvaldīšanas tiesību nodošanu  

 

Izskatot dzīvojamās mājas Mežinieku ielā 5, Alūksnē, Alūksnes novadā dzīvokļu 

īpašnieku pilnvarotās personas [..] 21.08.2019. iesniegumu par pārvaldīšanas tiesību nodošanu, 

kas saņemts un reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 21.08.2019. ar Nr. ANP/1-24/19/977, 

sabiedrības ar ierobežotu atbildību “ALŪKSNES NAMI” 29.08.2019. vēstuli Nr. 1.8/382 par 

pilnvarām, kas saņemta un reģistrēta Alūksnes novada pašvaldībā 29.08.2019. ar Nr. ANP/1-

42/19/3363, 

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 divu stāvu dzīvojamās ēkas ar divpadsmit dzīvokļu īpašumiem un šķūņa, 

turpmāk – dzīvojamā māja, Mežinieku ielā 5, Alūksnē, Alūksnes novadā, kadastra 

numurs 3601 534 5714, 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 

27.09.2019. 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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