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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr. 156 

 

Par pirmpirkuma tiesībām 

 

Ņemot vērā: 

- likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. punktā noteikto funkciju īstenošanas 

nepieciešamību, tas ir, gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro 

tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu 

publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana 

un uzturēšana); 

- likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 10. punktā noteikto funkciju 

īstenošanas nepieciešamību, tas ir, sekmēt saimniecisko darbību attiecīgajā administratīvajā 

teritorijā, rūpēties par bezdarba samazināšanu; 

- Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. Stratēģisko ilgtermiņa mērķi - 

uzņēmējdarbības attīstību veicinoša vide, Rīcības plāna 2015.-2017. gadam 1.3. punktu - 

kvalitatīvas inženiertehniskās infrastruktūras pieejamības nodrošināšana, aktualizētā 

Investīciju plāna 2015-2020. gadam 7.4. punktu - Alūksnes pilsētas rūpnieciskās apbūves 

teritorijas attīstība, 3.kārta, 

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2. un 17. punktu, 

78.panta pirmo daļu, likuma “Par pašvaldību budžetiem” 30. pantu, kārtībā kāda noteikta 

Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumos Nr.919 “Noteikumi par vietējo 

pašvaldību pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību un termiņiem”,  

 

1. Izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu Tālavas ielā 5, Alūksnē, Alūksnes 

novadā, kadastra numurs 3601 024 3842, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 3601 024 3842, 4991 m2
 platībā, nedzīvojamās ēkas - galdniecības ēkas, 

kadastra apzīmējums 3601 024 3842 001, palīgēkas – šķūņa, kadastra apzīmējums 3601 

024 3842 002, palīgēkas – materiālu kaltes, kadastra apzīmējums 3601 024 3842 003 un 

palīgēkas – šķūņa, kadastra apzīmējums 3601 024 3842 004. 

2. Apstiprināt darījuma aktu pirmpirkuma tiesību izmantošanai (pielikumā). 

3. Pirmpirkuma tiesību realizēšanai finansējumu 25 000 (divdesmit pieci tūkstoši euro) 

apmērā nodrošināt, samazinot Alūksnes novada pašvaldības budžeta 2020. gada kases 

apgrozāmos līdzekļus un palielinot finansējumu valdības funkciju kodā 066007 “Alūksnes 

novada pašvaldības pirmpirkuma tiesības”. 

4. Alūksnes novada pašvaldības Administrācijas Finanšu nodaļai nodrošināt iepriekš minēto 

līdzekļu pārkārtošanu nākamajos budžeta grozījumos. 

https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2020/1706/DARĪJUMA%20AKTS.docx


5. Grāmatvedībai 10 (desmit) darbdienu laikā no lēmuma pieņemšanas pārskaitīt pirkuma 

summu nekustamā īpašuma pārdevējam. 

 

 

Domes priekšsēdētāja vietnieks,  
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