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Alūksnē
2022. gada 4. janvārī

ārkārtas sēdes protokols Nr.1, 1. p.
LĒMUMS Nr.1

Par pašvaldības objekta nodošanu bezatlīdzības lietošanā Nodrošinājuma valsts
aģentūrai
Izskatot Nodrošinājuma valsts aģentūras 2021. gada 23. decembra iesniegumu par
pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Cielaviņas”, Liepnā, Liepnas pagastā, Alūksnes
novadā nodošanu lietošanā, kas saņemts un reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 2021. gada
27. decembrī ar Nr. ANP/1-35/21/4403,
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, Publiskas
personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5. panta trešo daļu,
1. Nodot Nodrošinājuma valsts aģentūrai, reģistrācijas Nr. 90009112024, bezatlīdzības
lietošanā Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma objektu – daļu no pašvaldībai
piederošā nekustamā īpašuma “Cielaviņas”, Liepnā, Liepnas pagastā, Alūksnes novadā
Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ārkārtas finanšu instrumenta (Asylum,
Migration and Integration Fund emergency assistance) projekta “Steidzamu izmitināšanas
un humānās palīdzības vajadzību risināšana, ko rada palielināts patvēruma meklētāju skaits
Latvijā” (angļu val.: “Addressing urgent accommodation and humanitarian needs resulting
from an increased number of asylum seekers in Latvia”) īstenošanai, un konkrēti:
1.1. ēku ar kadastra apzīmējumu 36680100284003 2108,7 m2 platībā, atlikusī bilances
vērtība 2022. gada janvārī – 18 040,16 EUR;
1.2. palīgēku ar kadastra apzīmējumu 36680100284004 302,4 m2 platībā, atlikusī bilances
vērtība 2022. gada janvārī – 19 156,09 EUR;
1.3. daļu no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 3668 010 0284, ar aptuveno platību
0,66 ha saskaņā ar pielikumā pievienoto shēmu, bilances vērtība 334,56 EUR.
2.

Noteikt lēmuma 1. punktā noteiktās ēkas un palīgēkas lietošanas izmaksas, ja
Nodrošinājuma valsts aģentūra nekustamā īpašuma objektu lietotu par maksu, ņemot vērā
Ministru kabineta 2018. gada 20. februāra noteikumu Nr. 97 “Publiskas personas mantas
iznomāšanas noteikumi” 3. nodaļā noteikto nomas maksas noteikšanas metodiku 0,36 EUR par vienu telpas kvadrātmetru mēnesī, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli
(izmaksās neietilpst maksa par elektroenerģijas izmantošanu, ūdeni un kanalizāciju,
atkritumu izvešanu, apsardzi, ugunsdrošības signalizāciju, nekustamā īpašuma nodokli,
maksa par zemes nomu).

3. Līgumā, citastarp paredzēt:
3.1. nekustamā īpašuma objekta stāvokli, saskaņā ar nodošanas – pieņemšanas aktu;
3.2. nekustamā īpašuma objekta bezatlīdzības lietošanas termiņu – 4 (četri) gadi;
3.3. nekustamā īpašuma objekta nodošanu atpakaļ gadījumā, ja netiek nodrošināts tā
izmantošanas mērķis.
PIELIKUMS
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ārkārtas sēdes protokols Nr.1, 2. p.
LĒMUMS Nr.2
Par izmaiņām Dzīvokļu komisijas sastāvā

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 9. punktu, likuma
“Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 6. panta otro daļu, 7. panta
sestās daļas 2. punktu, 8.1 panta piekto daļu,
ņemot vērā Ievas PĀRUPES 29.12.2021. iesniegumu, reģistrēts Alūksnes novada
pašvaldībā 29.12.2021. ar Nr. ANP/1-47/21/4445,
1. Iecelt Ievu PĀRUPI, personas kods [..], Alūksnes novada pašvaldības Dzīvokļu
komisijas locekles amatā ar 2022. gada 5. janvāri.
2. Atļaut I.PĀRUPEI savienot Alūksnes novada pašvaldības Īpašumu nodaļas vadītājas un
Alūksnes novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas locekles amatus.
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