
Alojas novada Domes sēdes darba kārtība 2014. gada 26. augustā, plkst. 10:00 

Jūras 13, Alojā 

 

 

Darba kārtība: 

 

1. Informācija par 26.06.2014.Domes sēdē pieņemto lēmumu izpildes gaitu un domes 

iestāžu darbu. 

 2. I.Matvejevas ziņojums par SIA "Alojas novada Saimniekserviss" darbu.  

 3. Par budžeta izpildi.  

 4. Par pamatkapitāla veidošanai paredzēto izdevumu palielināšanu un pamatlīdzekļu 

iegādi.  

 5. Par saistošo noteikumu Nr. “Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.1 „ Alojas 

novada domes budžets laikā no 2014. gada 1. janvāra līdz 2014. gada 31. decembrim” 

apstiprināšanu.  

 6. Par finanšu līdzekļu pārkārtošanu Alojas novada domes pamatbudžeta ieņēmumu 

un izdevumu tāmē – Staiceles pilsētas un pagasta pārvaldē.  

 7. Par finansējuma piešķiršanu Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centra - 

bibliotēkas "SALA" ēkas tehniskā projekta ekspertīzei un ģeotehniskajai izpētei.  

 8. Par finanšu līdzekļu izlietošanu Alojas novada Braslavas pagasta teritorijas 

labiekārtošanai.  

 9. Par finansējuma piešķiršanu tehniskā projekta izstrādei gājēju ietves un 

iebrauktuves rekonstrukcijai pie Vilzēnu tautas nama. 

 10. Par finansējuma piešķiršanu kokskaidu granulu apkures degļa iegādei Vilzēnu 

tautas namā.  

 11. Par finansiāla atbalsta sniegšanu Staiceles vidusskolas 6 gadīgo bērnu grupas, 

Parka ielā 2, nožogojuma izveidei ar slēdzamiem vārtiņiem.  

 12. Par finansiāla atbalsta sniegšanu ugunsdrošības un trauksmes signalizācijas 

uzstādīšanai Staiceles vidusskolā, Sporta ielā 4.  

 13. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai "Lauku sieviešu klubs "Naktsvijoles".  

 14. Par Alojas novada domes 2013. gada publiskā pārskata apstiprināšanu.  

 15. Par Alojas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013. - 2030. gadam gala 

redakcijas apstiprināšanu.  

 16. Par Saimnieciskās darbības nodaļas vadītāja amata un amata apraksta 

apstiprināšanu.  

 17. Par izmaiņu apstiprināšanu Alojas pilsētas pirmskolas izglītības iestādes 

"Auseklītis" amata vienību sarakstā. 

 18. Par papildus amata vienību Alojas novada Staiceles kultūras namā.  

 19. Par papildus amata vienību noteikšanu Brīvzemnieku pagasta Dienas aprūpes 

centrs amatu vienību un amatalgu sarakstā.  

 20. Par iestādes „ Alojas novada būvvalde”  likvidāciju.  

 21. Par grozījumiem 2014.gada 29.janvāra lēmumā Nr.4 (protokols Nr.2 4#).  

 22. Par V.Bārdas komandējumu uz Prāgu.  

 23. Par deputāta pienākumu pildīšanu bez atalgojuma.  

 24. Par telpu nomu SIA „Izglītības un attīstības centrs „EGO””.  



 25. Par Alojas Mūzikas un mākslas skolas Nomas Līguma un instrumentu nomas 

maksas apstiprināšanu. 

 26. Par ēdināšanas izmaksu apstiprināšanu Alojas pirmskolas izglītības iestādes 

“Auseklītis” un Alojas Ausekļa vidusskolas pirmskolas grupā Puikulē.  

 27. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu.  

 28. Par pašvaldības nekustamā īpašuma - „Branči”, Brīvzemnieku pagastā, nosacītās 

cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.  

 29. Par pašvaldības nekustamā īpašuma - Darbnīcu iela 3, Ungurpilī, Alojas pagastā, 

nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.  

 30. Par pašvaldības nekustamā īpašuma - Darbnīcu iela 6, Ungurpilī, Alojas pagastā, 

nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.  

 31. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – “Lazdas”-7, Vilzēni, Braslavas pagasts, 

nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu.  

 32. Par pašvaldības nekustāmā īpašuma – Lielā ielā 13-4, Staicelē, nosacītās cenas un 

atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu.  

 33. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – “Veckaņepes 1”- 4, Brīvzemnieku pagastā, 

nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu.  

 34. Par pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.4, „Priedes”, Brīvzemnieku 

pagastā, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.  

 35. Par pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.18, „Šalkas”, Ozolmuiža, 

Brīvzemnieku pagasts, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.  

 36. Par atsavināšanai paredzētās Alojas novada pašvaldības mantas – zemes gabala 

„Avenes”, Braslavas pagasts, Alojas novads (īpašuma kadastra numurs 6644 004 

0059) nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu.  

 37. Par nekustamā īpašuma “Subri”, Alojas pagastā atsavināšanas uzsākšanu.  

 38. Par nekustamā īpašuma “Kalte”, Brīvzemnieku pagastā atsavināšanas uzsākšanu.  

 39. Par zemes nomas izbeigšanu Z.K.  

 40. Par zemes nomas izbeigšanu M.V.  

 41. Par zemes nomas izbeigšanu K.M.  

 42. Par zemes nomas izbeigšanu I.S.  

 43. Par zemes nomas izbeigšanu G.V.  

 44. Par zemes nomas izbeigšanu S.M.  

 45. Par zemes nomas izbeigšanu B.J.  

 46. Par zemes nomas izbeigšanu SIA”Aloja-Starkelsen”.  

 47. Par zemes iznomāšanu z/s “Līcīši”.  

 48. Par zemes iznomāšanu z/s “Zvaigznes”.  

 49. Par zemes iznomāšanu z/s “Sunīši”.  

 50. Par zemes iznomāšanu I.J.  

 51. Par zemes iznomāšanu D.D.  

 52. Par zemes iznomāšanu A.M.  

 53. Par zemes iznomāšanu A.K.  

 54. Par zemes iznomāšanu A.P.  

 55. Par zemes iznomāšanu B.N.  



 56. Par zemes iznomāšanu.  

 57. Par zemes lietošanas mērķi.  

 58. Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu.  

 59. Par adreses piešķiršanu ēkām.  

 60. Par nosaukuma piešķiršanu.  

 61. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Rijnieki”, 

Braslavas pagastā, Alojas novadā.  

 62. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Ežtērces”, 

Staiceles pagastā, Alojas novadā.  

 63. Par zemes nomas izbeigšanu A.H. un servitūta nodibināšanu.  

 64. Par zemes gabalu ieskaitīšanu valsts rezerves zemes fondā.  

 65. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Pagasta nams”, Braslavas pagastā, izsoles 

atzīšanu par nenotikušu.  

 66. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Pagasta nams”, Braslavas pagastā, nosacītās 

cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.  

 67. Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvokļiem Ausekļa ielā 3a, Alojā.  

 68. Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā.  

 69. Par īrētās dzīvojamā telpas apmaiņu pret citu īrējamo dzīvojamo telpu.  

 70. Par apdzīvojamās platības izīrēšanu A.Ā.  

 71. Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā S.Ž.  

 72. Par dzīvojamās platības piešķiršanu G.P.  

 73. Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā I.T. 

 74. Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā S.M.  

 75. Par Braslavas pagasta Vilzēnu bibliotēkas attīstības plāna 2013.-2017.gadam 

apstiprināšanu.  

 76. Par Brīvzemnieku pagasta Puikules bibliotēkas attīstības plāna 2013.-2017.gadam 

apstiprināšanu. 

 77. Par Alojas novada vispārizglītojošo skolu 4. klases skolēnu ēdināšanas maksas 

izdevumu segšanu.  

 78. Par pilnvarojumu nodomu protokola parakstīšanai.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Latvijas Republika 

ALOJAS NOVADA DOME 
 

Reģ.Nr.90000060032, Jūras iela 13, Alojā, Alojas novadā, LV - 4064, tel.64022920, fakss 64023925, e – pasts: dome@aloja.lv 

 

LĒMUMS 
 

26.08.2014.    ALOJĀ    Nr.331 

protokols Nr.13 3# 

 

 

 

Par budžeta izpildi 

 

 

Pamatojoties uz Finanšu un attīstības komitejas 2014.gada 20.augusta 

atzinumu, Alojas novada dome, atklāti balsojot, nolemj: pieņemt zināšanai, ka Alojas 

novada pamatbudžeta 2014. gada ieņēmumu plāns uz 31. jūliju izpildīts par 68,42 % 

(2974103 EUR), izdevumu plāns par 55,60 % (2514877 EUR), bet finansēšana 

sastāda  -459226 EUR. 

 

Līdzekļu izlietojuma struktūra pa funkcionālajām kategorijām: 

 

 vispārējiem valdības dienestiem  16,56 % 

 sabiedriskai kārtībai un drošībai    0,97 % 

 ekonomiskai darbībai      1,10 % 

 pašvaldību teritoriju un mājokļu 

apsaimniekošanai      8,13 % 

veselībai       0,16 % 

atpūtai, kultūrai un reliģijai     9,02 % 

izglītībai                43,11 % 

sociālai aizsardzībai    20,95 % 

 

Alojas novada speciālā budžeta 2014. gada ieņēmumu plāns uz 31. jūliju izpildīts par 

57,31 % (91687 EUR ), izdevumu plāns par 22,35 % (34521 EUR), bet finansēšana 

sastāda -57166 EUR. 

 

 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs      Valdis Bārda 

 

 

 



 

Latvijas Republika 

ALOJAS NOVADA DOME 
 

Reģ.Nr.90000060032, Jūras iela 13, Alojā, Alojas novadā, LV - 4064, tel.64022920, fakss 64023925, e – pasts: dome@aloja.lv 

 

LĒMUMS 
 

26.08.2014.    ALOJĀ    Nr.332 

protokols Nr.13 4# 

 

 

 
Par pamatkapitāla veidošanai paredzēto izdevumu palielināšanu un pamatlīdzekļu iegādi 

 

Pamatojoties uz Finanšu un attīstības komitejas 2014. gada 20. augusta sēdes 

atzinumu, Alojas novada dome, atklāti balsojot, nolemj: palielināt izdevumus EK kodā 

5000 (Pamatkapitāla veidošana) šādās Alojas novada domes pamatbudžeta un speciālā 

budžeta ieņēmumu un izdevumu tāmēs: 

 

1. Brīvzemnieku pagasta pārvalde, 01.116 – par 132 EUR datortehnikas iegādei 

(papildus), pārkārtojot budžeta līdzekļus no tāmes Deputāti EKK 5238 – 

precizēšana. 

2. Būvvalde, 04.430 – par 756 EUR datortehnikas iegādei, pārkārtojot budžeta 

līdzekļus, no tāmes Alojas novada dome EKK 5238 – precizēšana. 

3. Staiceles TIC, 04.730 – par 132 EUR datortehnikas iegādei (papildus), 

pārkārtojot budžeta līdzekļus no tāmes Staiceles pilsētas pārvalde EKK 5238 – 

precizēšana. 

4. Riverways projekts Alojas novadā, 04.732 – par 5804 EUR, pārkārtojot budžeta 

līdzekļus no tāmes Staiceles TIC EKK 5219 un 5239 – precizēšana. 

5. Komunālā saimniecība (Brīvzemnieki), 06.608 – par 480 EUR krūmgrieža 

iegādei saskaņā ar Alojas novada domes lēmumu Nr. 268. 

6. Sports, 08.110 – par 986 EUR datortehnikas iegādei, pārkārtojot budžeta 

līdzekļus, no tāmes Alojas novada dome EKK 5238 – precizēšana. 

7. Alojas pilsētas bibliotēka, 08.211 – par 900 EUR grāmatu iegādei saskaņā ar 

Alojas novada domes lēmumu Nr. 272. 

8. Projekts Alojas pilsētas bibliotēkas vasaras lasītavas izveide, 08.2111 – par 2149 

EUR lapenes iegādei (valsts finansējums 1585 EUR, pašvaldības – 564 EUR), 

1101 EUR rotaļu komplekta iegādei (valsts finansējums 832 EUR, pašvaldības – 

269 EUR). 

9. Ungurpils bibliotēka, 08.212 – par 500 EUR grāmatu iegādei saskaņā ar Alojas 

novada domes lēmumu Nr. 272, 21840 EUR Alojas novada uzņēmējdarbības 

atbalsta centra – bibliotēkas SALA ēkas tehniskā projekta izstrādei un projekta 

enerģijas bilances pārbaudei, saskaņā ar Alojas novada domes lēmumiem Nr. 281 

un Nr. 327, līdz 4430 EUR būvprojekta ekspertīzei no naudas līdzekļu atlikuma 

gada beigās, 39532 tehniskā projekta izstrādei no Valsts kases aizdevuma saskaņā 

ar lēmumu Nr. 325.  

10. Puikules bibliotēka, 08.213 – par 500 EUR grāmatu iegādei saskaņā ar Alojas 

novada domes lēmumu Nr. 272. 



11. Staiceles bibliotēka, 08.214 – par 900 EUR grāmatu iegādei   saskaņā ar Alojas 

novada domes lēmumu Nr. 272. 

12. Braslavas bibliotēka, 08.215 – par 500 EUR grāmatu iegādei saskaņā ar Alojas 

novada domes lēmumu Nr. 272. 

13. Vilzēnu bibliotēka, 08.216 – par 500 EUR grāmatu iegādei saskaņā ar Alojas 

novada domes lēmumu Nr. 272. 

14. Projekts “Staiceles lībiešu muzeja Pivālind ekspozīcija Šis brīnišķais ceļš uz tēva 

mājām”, 08.222 – par 3420 EUR profesionālā displeja un satura vadības datora 

iegādei (valsts finansējums), 2829 EUR displeja grīdas statīva, mobilās 

transformējamās ekspozīcijas sienas un digitālās kartes iegādei (valsts 

finansējums).  

15. Alojas kultūras nams, 08.2300 – par 6000 EUR īpašuma Rīgas ielā 2 iegādei 

saskaņā ar Alojas novada domes lēmumu Nr. 224. 

16. Staiceles vidusskola 5., 6 gadīgo apmācība (tehniskie darbinieki), 09.117 – par 

1915 EUR, pārkārtojot budžeta līdzekļus no tāmes Staiceles vidusskola (tehniskie 

darbinieki) EKK 5232 – precizēšana. 

17. Staiceles vidusskola (tehniskie darbinieki), 09.2104 – par 375 EUR mācību 

grāmatu iegādei uz ieņēmumu pieauguma rēķina, 685 EUR signalizācijas 

ierīkošanai saskaņā ar Alojas novada domes lēmumu Nr. 223.  

18. Alojas vidusskola (valsts mērķdotācija brīvpusdienām, mācību līdzekļiem), 

09.2115 – par 1901 EUR mācību grāmatu iegādei saskaņā ar Alojas novada 

domes lēmumu Nr. 217. 

19. Staiceles vidusskola (valsts mērķdotācija brīvpusdienām, mācību līdzekļiem), 

09.2116 – par 2594 EUR mācību grāmatu iegādei saskaņā ar Alojas novada 

domes lēmumu Nr. 217. 

20. Puikules pamatskola (valsts mērķdotācija brīvpusdienām, mācību līdzekļiem), 

09.2117 – par 300 EUR mācību grāmatu iegādei saskaņā ar Alojas novada domes 

lēmumu Nr. 217. 

21. Ozolmuižas pamatskola (valsts mērķdotācija brīvpusdienām, mācību līdzekļiem), 

09.2118 – par 785 EUR mācību grāmatu iegādei saskaņā ar Alojas novada domes 

lēmumu Nr. 217. 

22. VJFC Staicele (tehniskie darbinieki), 09.5106 – par 203 EUR datortehnikas 

iegādei (papildus), pārkārtojot budžeta līdzekļus no tāmes Staiceles bibliotēka 

EKK 5238. 

23. VJFC Staicele (katlu māja), 09.5108 – par 1555 EUR, pārkārtojot budžeta 

līdzekļus no tāmes Staiceles vidusskola (tehniskie darbinieki) EKK 5250 – 

precizēšana. 

24. DTRC Vīķi, 10.202 – par 500 EUR veļas žāvētāja iegādei uz ieņēmumu 

pieauguma rēķina, 650 EUR datortehnikas iegādei saskaņā ar lēmumu Nr. 215. 

25. BSAC Zīles, 10.704 – par 132 EUR datortehnikas iegādei (papildus), pārkārtojot 

budžeta līdzekļus no tāmes Puikules pamatskolas (tehniskie darbinieki) EKK 

5238 - precizēšana, par 4719 EUR energoefektivitātes projekta priekšizpētei, 

projektēšanai un autoruzraudzībai saistībā ar Alojas novada domes lēmumu Nr. 

329, pārkārtojot budžeta līdzekļus no naudas atlikuma gada beigās. 

26. Sociālais dienests, 10.9221 – par 36 EUR (papildus – veļas mašīnas piegādes 

izdevumi), pārkārtojot budžeta līdzekļus no EKK 2512. 

27. Speciālā budžeta līdzekļi (transports Aloja), 04.510 – papildus par 3761 EUR 

saskaņā ar iepirkuma procedūru un būvuzraudzības pakalpojumiem trotuāra un 

stāvlaukuma izbūvei Alojā. 

 

 

  

 

 

Domes priekšsēdētājs     Valdis Bārda 



 

 

 

 

Latvijas Republika 

ALOJAS NOVADA DOME 
 

Reģ.Nr.90000060032, Jūras iela 13, Alojā, Alojas novadā, LV - 4064, tel.64022920, fakss 64023925, e – pasts: dome@aloja.lv 

 

LĒMUMS 
 

26.08.2014.    ALOJĀ    Nr.333 

protokols Nr.13 5# 

 

 

 

Par saistošo noteikumu Nr.9 “Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.1 „ Alojas 

novada domes budžets laikā no 2014. gada 1. janvāra līdz 2014. gada 31. decembrim” 

apstiprināšanu 

 

Pamatojoties uz Finanšu un attīstības komitejas 2014. gada 20. augusta sēdes 

atzinumu, Alojas novada dome, atklāti balsojot, nolemj: veikt grozījumus Alojas 

novada domes 2014. gada 29. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 ”Alojas novada 

domes budžets laikā no 2014. gada 1. janvāra līdz 2014. gada 31. decembrim”, 

apstiprinot tos šādā redakcijā: 

1. Apstiprināt Alojas novada domes 2014. gada pamatbudžeta ieņēmumu plānu 

4545097 EUR apmērā. 

2. Apstiprināt Alojas novada domes 2014. gada pamatbudžeta izdevumu plānu 

4767373 EUR apmērā. 

3. Apstiprināt Alojas novada domes 2014. gada pamatbudžeta finansēšanas plānu 

222276 EUR apmērā. 

4. Apstiprināt Alojas novada domes 2014. gada speciālā budžeta ieņēmumu 

plānu 159981 EUR apmērā. 

5. Apstiprināt Alojas novada domes 2014. gada speciālā budžeta izdevumu plānu 

157575 EUR apmērā. 

6. Apstiprināt Alojas novada domes 2014. gada speciālā budžeta finansēšanas 

plānu - 2406 EUR apmērā. 

 

 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs       Valdis Bārda 

 

 

 



 

 

Latvijas Republika 
 

ALOJAS NOVADA DOME 
 

Reģ.Nr.90000060032, Jūras iela 13, Alojā, Alojas novadā, LV - 4064, tel.64022920, fakss 64023925, e – pasts: dome@aloja.lv 

 

Alojā 

Saistošie noteikumi Nr. 9 
 

2014. gada 26.augustā 

APSTIPRINĀTI 

ar Alojas novada domes 

2014. gada 26. augusta  

sēdes lēmumu Nr.333 (protokols Nr.13 5#)    

 

 

„Grozījumi Alojas novada domes 2014. gada 29. janvāra saistošajos noteikumos 

Nr. 1 „Alojas novada domes budžets laikā no 2014. gada 1. janvāra līdz 2014. 

gada 31. decembrim”  

 

 Izdarīt grozījumus Alojas novada domes 2014. gada 29. janvāra saistošajos 

noteikumos Nr. 1 „Alojas novada domes budžets laikā no 2014. gada 1. janvāra līdz 

2014. gada 31. decembrim”, apstiprinot tos šādā redakcijā: 

1. Apstiprināt Alojas novada domes 2014. gada pamatbudžeta ieņēmumu plānu 

4545097 EUR apmērā. 

2. Apstiprināt Alojas novada domes 2014. gada pamatbudžeta izdevumu plānu 

4767373 EUR apmērā. 

3. Apstiprināt Alojas novada domes 2014. gada pamatbudžeta finansēšanas plānu 

222276 EUR apmērā. 

4. Apstiprināt Alojas novada domes 2014. gada speciālā budžeta ieņēmumu 

plānu 159981 EUR apmērā. 

5. Apstiprināt Alojas novada domes 2014. gada speciālā budžeta izdevumu plānu 

157575 EUR apmērā. 

6. Apstiprināt Alojas novada domes 2014. gada speciālā budžeta finansēšanas 

plānu - 2406 EUR apmērā. 

 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs       Valdis Bārda 

 

 
 

 



 

 

 

Latvijas Republika 

ALOJAS NOVADA DOME 
 

Reģ.Nr.90000060032, Jūras iela 13, Alojā, Alojas novadā, LV - 4064, tel.64022920, fakss 64023925, e – pasts: dome@aloja.lv 

 

LĒMUMS 

 

26.08.2014.    ALOJĀ   Nr.334 

protokols Nr.13 6# 

 

 

 

 

 

Par finanšu līdzekļu pārkārtošanu Alojas novada domes pamatbudžeta ieņēmumu un 

izdevumu tāmē – Staiceles pilsētas un pagasta pārvaldē  

 

 

Alojas novada domē ir saņemts un reģistrēts Alojas novada Staiceles pilsētas un 

pagasta pārvaldes vadītāja Eināra Bērziņa 2014.gada 13.augusta iesniegums (reģ. ar 

Nr. AND/3-8/14/684-B) ar lūgumu atļaut pārkārtot budžeta līdzekļus 715.79 EUR 

apmērā no brīvo naudas līdzekļu atlikuma gada beigās  uz kodu 2241 (Staiceles 

pilsētas kultūras nams), papildus remonta darbiem, sakarā ar Staiceles pilsētas 

kultūras nama ārdurvju nomaiņu, 600EUR, un Staiceles pilsētas kultūras nama 

apkures radiatora nomaiņu 115.79 EUR. 

Ņemot vērā minēto, un, pamatojoties uz Alojas novada domes Finanšu un 

attīstības komitejas sēdes 2014. gada 20.augusta atzinumu, Alojas novada dome, 

atklāti balsojot, nolemj:  

1. Atļaut pārkārtot pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu tāmē – Staicelē 715.79 

EUR no līdzekļiem kas iegūti no nekustamo īpašumu pārdošanas uz kodu 2241 

(Staiceles pilsētas kultūras nams). 

2. Uzdot finansistei veikt budžeta līdzekļu pārkārtošanu. 

 

 

 

 

 
Domes priekšsēdētājs      Valdis Bārda 

 

 

 

 



 

Latvijas Republika 

ALOJAS NOVADA DOME 
 

Reģ.Nr.90000060032, Jūras iela 13, Alojā, Alojas novadā, LV - 4064, tel.64022920, fakss 64023925, e – pasts: dome@aloja.lv 

 

LĒMUMS 

 

26.08.2014.    ALOJĀ   Nr.335 

protokols Nr.13 7# 

 

 

 

Par finansējuma piešķiršanu Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centra – 

bibliotēkas “SALA” ēkas tehniskā projekta ekspertīzei un ģeotehniskajai izpētei 

 

 

 

Ar Alojas novada domes 2014. gada 26. jūnija sēdes lēmumu Nr.281 „Par 

būvniecības ieceres publiskās apspriešanas rezultātiem” (protokols Nr.9 17#), tika 

nolemts slēgt līgumu par tehniskā projekta izstrādi Alojas novada uzņēmējdarbības 

atbalsta centra – bibliotēkas „SALA” ēkas būvniecībai. Saskaņā ar 01.04.1997. 

Ministru kabineta noteikumu „Vispārīgie būvnoteikumi” 99.
1
 punkta pirmo 

apakšpunktu tehniskajam projektam ir jāveic būvprojekta ekspertīze. Pamatojoties uz 

iepriekš minēto un saskaņā ar 2014. gada 20. augusta Finanšu un attīstības komitejas 

atzinumu, Alojas novada dome, atklāti balsojot, nolemj: 

1. Piešķirt finansējumu līdz 5245,00 EUR (pieci tūkstoši divi simti četrdesmit 

pieci eiro un 00 centi) Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centra – 

bibliotēkas „SALA” ēkas tehniskā projekta ekspertīzes un ģeotehniskās 

izpētes veikšanai. 

2. Finansējumu paredzēt no budžeta pozīcijas – naudas līdzekļu atlikums gada 

beigās. 

3. Atbildīgais par lēmuma izpildi - Alojas novada domes izpilddirektors. 

 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs      Valdis Bārda 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Latvijas Republika 

ALOJAS NOVADA DOME 
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LĒMUMS 

 

26.08.2014.    ALOJĀ   Nr.336 

protokols Nr.13 8# 

 

 

 

 

Par finanšu līdzekļu izlietošanu Alojas novada Braslavas pagasta  

teritorijas labiekārtošanai 

 

  

 

Alojas novada dome saņēma un izskatīja Vilzēnu tautas nama vadītāja Daces 

Šķepastes 2014.gada 14.augusta iesniegumu (reģ. Nr.3-8/14/691-Š) ar lūgumu atļaut 

veikt Braslavas pagasta teritorijas labiekārtošanu pieminekļa teritorijā. Nepieciešama 

betona plākšņu demontāža pie pieminekļa, melnzemes uzklāšana un zālāja ierīkošana 

90 m
2
 platībā. Finanšu līdzekļi šo darbu veikšanai ir Vilzēnu tautas nama budžetā 

EKK 5200. Veicamo darbu izmaksu summa sastāda līdz 700.00 EUR apmērā. 

Ņemot vērā iepriekšminēto, kā arī Finanšu un attīstības komitejas atzinumu, 

Alojas novada dome, atklāti balsojot, nolemj:  

1. Atļaut veikt Braslavas pagasta teritorijas labiekārtošanu - betona plākšņu 

demontāžu, melnzemes izlīdzināšanu un zālāja ierīkošanu 90 m
2 

platībā. 

2. Finansējumu līdz 700 EUR apmērā paredzēt no Vilzēnu tautas nama budžeta 

koda 5200. 

 
 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs      Valdis Bārda 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Latvijas Republika 

ALOJAS NOVADA DOME 
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LĒMUMS 

 

26.08.2014.    ALOJĀ   Nr.337 

protokols Nr.13 9# 

 

 

 
Par finansējuma piešķiršanu tehniskā projekta izstrādei gājēju ietves un iebrauktuves 

rekonstrukcijai pie Vilzēnu tautas nama 

 

Alojas novada domē ir saņemts un reģistrēts Alojas novada Braslavas pagasta 

pārvaldes vadītāja Normunda Šķepasta 2014. gada 8. augusta iesniegums (reģ. ar 

Nr.3-8/14/693-Š) ar lūgumu atļaut veikt tehniskā projekta izstrādi gājēju ietves un 

iebrauktuves rekonstrukcijas darbu veikšanai pie Vilzēnu tautas nama.  

Pamatojoties uz iepriekš minēto un saskaņā ar 2014. gada 20. augusta Finanšu un 

attīstības komitejas atzinumu, Alojas novada dome, atklāti balsojot, nolemj: 

1. Piešķirt finansējumu līdz 1500,00 EUR (viens tūkstotis pieci simti eiro un 00 

centi) tehniskā projekta izstrādei. 

2. Finanšu līdzekļu avots – ieņēmumi no nekustamā īpašuma pārdošanas. 

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Alojas novada domes izpilddirektoram. 

 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs      Valdis Bārda 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Latvijas Republika 

ALOJAS NOVADA DOME 
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LĒMUMS 

 

26.08.2014.    ALOJĀ   Nr.338 

protokols Nr.13 10# 

 

 

 

 
Par finansējuma piešķiršanu kokskaidu granulu apkures degļa iegādei Vilzēnu tautas 

namā 

 

Alojas novada domē ir saņemts un reģistrēts Alojas novada Braslavas pagasta 

pārvaldes vadītāja Normunda Šķepasta 2014. gada 8. augusta iesniegums (reģ. ar 

Nr.3-8/14/692-Š) ar lūgumu atļaut iegādāties kokskaidu granulu apkures degli 

Vilzēnu tautas namā esošajam granulu apkures katlam. 

Pamatojoties uz iepriekš minēto un saskaņā ar 2014. gada 20. augusta Finanšu un 

attīstības komitejas atzinumu, Alojas novada dome, atklāti balsojot, nolemj: 

1. Piešķirt finansējumu 3896,00 EUR (trīs tūkstoši astoņi simti deviņdesmit seši 

eiro un 00 centi) kokskaidu granulu apkures degļa iegādei. 

2. Finanšu līdzekļu avots – ieņēmumi no nekustamā īpašuma pārdošanas. 

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Alojas novada domes izpilddirektoram. 

 

 

 

 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs      Valdis Bārda 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Latvijas Republika 

ALOJAS NOVADA DOME 
 

Reģ.Nr.90000060032, Jūras iela 13, Alojā, Alojas novadā, LV - 4064, tel.64022920, fakss 64023925, e – pasts: dome@aloja.lv 

 

LĒMUMS 

 

26.08.2014.    ALOJĀ   Nr.339 

protokols Nr.13 11# 
 

 

 

Par finansiāla atbalsta sniegšanu Staiceles vidusskolas 6 gadīgo bērnu grupas, Parka 

ielā 2, nožogojuma izveidei ar slēdzamiem vārtiņiem 

 

 

 Alojas novada dome ir saņēmusi un izskatījusi Staiceles vidusskolas direktora 

Jura Krastiņa 2014. gada 14. augusta iesniegumu, kurā tiek lūgts izskatīt iespēju 

finansiāli atbalstīt, nožogojuma ar slēdzamiem vārtiņiem izveidi, bērnudārza 6 gadīgo 

bērnu grupas, Parka ielā 2, teritorijas nodalīšanai no pilsētas bibliotēkas. Nožogojums 

nepieciešams, lai nodrošinātu drošu vidi mācību procesam un nepieļautu nepiederošu 

personu iekļūšanu telpās un teritorijā. Nepieciešamais finansējums, pēc Staiceles 

komunālā dienesta valdes priekšsēdētāja K.Kļaviņa izstrādātās tāmes, sastāda EUR 

722.73, izpildes termiņš 1 mēnesis. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī Izglītības, kultūras un sporta jautājumu 

komitejas un Finanšu un attīstības komitejas atzinumu, Alojas novada dome, atklāti 

balsojot, nolemj: 

1. Atbalstīt Staiceles vidusskolas 6 gadīgo bērnu grupas nožogojuma, ar 

slēdzamiem vārtiņiem, izveidi, piešķirot finansējumu līdz EUR 730 apmērā no 

Staiceles vidusskolas 2014.gada budžeta. 

2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Alojas novada domes izpilddirektoram. 

 
 

 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs      Valdis Bārda 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Latvijas Republika 

ALOJAS NOVADA DOME 
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LĒMUMS 

 

26.08.2014.    ALOJĀ   Nr.340 

protokols Nr.13 12# 
 

 

 

Par finansiāla atbalsta sniegšanu ugunsdrošības un trauksmes signalizācijas 

uzstādīšanai Staiceles vidusskolā, Sporta ielā 4,  

 

 

 Alojas novada dome ir saņēmusi un izskatījusi Staiceles vidusskolas direktora 

Jura Krastiņa 2014. gada 15. augusta iesniegumu, kurā tiek lūgts izskatīt iespēju 

finansiāli atbalstīt, ugunsdrošības un trauksmes signalizācijas uzstādīšanu Staiceles 

vidusskolā, Sporta ielā 4, jo nepieciešams izpildīt VUGD Pārbaudes Aktā Nr.22/10.5-

2.8-152 konstatēto trūkumu. Ugunsdrošības noteikumu 6.7 nosaka uguns aizsardzības 

un ugunsdrošības sistēmas izveidi mācību iestādēs. Nepieciešamais finansējums pēc 

tāmes sastāda EUR 7584.68, kurā ietilpst projektēšanas izmaksas un PVN. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī Izglītības, kultūras un sporta jautājumu 

komitejas un Finanšu komitejas atzinumu, Alojas novada dome, atklāti balsojot, 

nolemj: 

1. Atbalstīt ugunsdrošības un trauksmes signalizācijas uzstādīšanu Staiceles 

vidusskolā, Sporta ielā 4, piešķirot finansējumu līdz 7600,00 EUR apmērā no Alojas 

novada domes naudas līdzekļu atlikuma. 

2. Lēmuma izpildi uzsākt pēc kopējā iepirkuma “Ugunsdrošības un signalizācijas 

ierīkošana Alojas novada iestādēs” veikšanas. 

3. Atbildīgais par lēmuma izpildi Juris Krastiņš. 

4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Alojas novada domes izpilddirektoram. 

 

 

 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs      Valdis Bārda 
 

 

 



 

Latvijas Republika 

ALOJAS NOVADA DOME 
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LĒMUMS 

 

26.08.2014.    ALOJĀ   Nr.341 

protokols Nr.13 13# 
 

 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Lauku sieviešu klubs “Naktsvijoles”” 

 

 

 Alojas novada dome ir saņēmusi un izskatījusi biedrības “Lauku sieviešu 

klubs “Naktsvijoles”” (reģ.Nr.50008065331) valdes priekšsēdētājas Ziedītes 

Jirgensones 2014.gada 19.augusta iesniegumu (reģ. 19.augustā ar Nr.3-8/14/716-N). 

 Biedrība “Lauku sieviešu klubs “Naktsvijoles”” lūdz piešķirt līdzfinansējumu 

Kopienu iniciatīvu fonda programmā “Plaukstošu kopienu attīstībai” projekta 

“Šujmašīnu iegāde sociālās uzņēmējdarbības uzsākšanai Puikulē” īstenošanai. 

 Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 2845.00 EUR (divi tūkstoši astoņi 

simti četrdesmit pieci eiro un 00 centi). Projekta īstenošanai ir nepieciešams 

līdzfinansējums 10% apmērā no projekta attiecināmām izmaksām, kas ir 284.50 EUR 

apmērā. 

Projekta mērķis ir iegādāties šujmašīnu un izšūšanas mašīnu, uzsākt sociālo 

uzņēmējdarbību Puikulē, veikt apmācības. 

  Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Alojas novada domes 

nolikumu „Alojas novada domes atbalsts nevalstisko organizāciju projektu 

konkursiem” 1.1.2. un 3.5.punktam, kas paredz atbalstu līdzfinansējuma 

nodrošināšanai citu fondu izsludinātajos projektos nepārsniedzot 10% no kopējām 

projekta attiecināmām izmaksām, kā arī Finanšu un attīstības komitejas atzinumu, 

Alojas novada dome atklāti balsojot, nolemj: 

1. Piešķirt līdzfinansējumu biedrībai “Lauku sieviešu klubs “Naktsvijoles”” 

10% apmērā, kas ir 284.50 EUR (divi simti astoņdesmit četri eiro un 50 

centi) projekta īstenošanai, līdzekļus paredzot, Alojas novada domes un 

pārvaldes koda 3263. 

2. Projekta apstiprināšanas gadījumā slēgt līgumu ar biedrību “Lauku 

sieviešu klubs “Naktsvijoles”” par finansējuma piešķiršanu un finansējuma 

izlietojuma atskaites iesniegšanu. 

3. Atbildīgais par lēmuma izpildi, Alojas novada domes izpilddirektors. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs      Valdis Bārda 

 



 

Latvijas Republika 

ALOJAS NOVADA DOME 
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LĒMUMS 

 

26.08.2014.    ALOJĀ   Nr.342 

protokols Nr.13 14# 

 
 

 

 

 

Par Alojas novada domes 2013. gada publiskā pārskata apstiprināšanu 

 

 

 

 Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 2.punktu, likuma 

„Par budžetu un finanšu vadību” 14.panta 3.daļu, kā arī MK 05.05.2010. noteikumiem 

Nr.413 „Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem”, Alojas novada dome, atklāti 

balsojot, nolemj: apstiprināt Alojas novada domes publisko pārskatu par 2013.gadu. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs      Valdis Bārda 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Latvijas Republika 
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26.08.2014.    ALOJĀ   Nr.343 

protokols Nr.13 15# 

 
 

 

Par Alojas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.–2030. gadam gala 

redakcijas apstiprināšanu 

 

 

Pamatojoties uz 13.10.2011. likuma „Teritorijas attīstības plānošanas likums” 

5. panta pirmās daļas 3. punktu, 11. panta 3. punktu, 12. panta pirmo daļu, 21. panta 

trešo daļu; 21.03.2002. likuma „Reģionālās attīstības likums” 16.
1 

panta pirmās daļas 

3.
1 

punktu, kā arī attīstības plānošanas dokumentu sistēmu regulējošiem 

normatīvajiem aktiem, un saskaņā ar 2014. gada 20. augusta Finanšu un attīstības 

komitejas atzinumu, Alojas novada dome, atklāti balsojot, nolemj: 

1. Apstiprināt Alojas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.–2030. gadam 

gala redakciju. 

2. Alojas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.–2030. gadam 

elektronisko versiju publicēt pašvaldības mājaslapā www.aloja.lv. 

3. Paziņojumu par Alojas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.–2030. 

gadam gala redakcijas apstiprināšanu publicēt pašvaldības mājaslapā 

www.aloja.lv un laikrakstā „Alojas novada vēstis”.  

4. Lēmumu par Alojas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas gala redakcijas 

apstiprināšanu nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un 

Rīgas plānošanas reģionam. 

5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Alojas novada domes izpilddirektoram. 

 

 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs      Valdis Bārda 
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26.08.2014.    ALOJĀ   Nr.344 

protokols Nr.13 16# 

 

 

 

Par Saimnieciskās darbības nodaļas vadītāja amata un amata apraksta apstiprināšanu 

 

 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 

pirmās daļas 8.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta desmito daļu, Alojas 

novada domes 2013. gada 25. septembra  saistošo noteikumu Nr.9 „Alojas novada  

pašvaldības nolikums” 7.punktu,   ar mērķi uzlabot  pašvaldības kompetencē esošo 

jautājumu risināšanu un  pilnveidot iedzīvotājiem sniegto pakalpojumu kvalitāti, 

Alojas novada  dome, atklāti balsojot, nolemj: 

1. Ar 2014.gada 1.septembri Alojas novada domes  Centrālajā Administrācijā 

izveidot Saimnieciskās darbības nodaļu.  

2. Apstiprināt Saimnieciskās darbības nodaļas vadītāja amatu (profesijas kods 

1213 23), ar mēnešalgu 861,00 EUR un amata aprakstu. 

3. Ar 2014.gada 1.septembri Alojas novada domes  Centrālajā Administrācijā 

izveidojot Saimnieciskās darbības nodaļu, nodaļas vadītājam izstrādāt 

Saimnieciskās darbības nodaļas nolikumu. 

4. Uzdot juristei līdz nākamā mēneša domes sēdei sagatavot grozījumus Alojas 

novada domes 2013.gada 25.septembra saistošajos noteikumos Nr.9 „Alojas 

novada  pašvaldības nolikums”. 

 

 

 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs      Valdis Bārda 
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LĒMUMS 

 

26.08.2014.    ALOJĀ   Nr.345 

protokols Nr.13 17# 

 

 

 

Par izmaiņu apstiprināšanu Alojas pilsētas pirmskolas izglītības iestādes "Auseklītis" 

amata vienību un amatalgu sarakstā 

 

Alojas novada domē ir saņemts un izskatīts Alojas pilsētas pirmsskolas 

izglītības iestādes “Auseklītis” vadītājas Maijas Šembeles 2014. gada 12. augusta 

iesniegums (reģ. ar Nr. 676-Š) ar lūgumu papildināt Alojas pilsētas pirmsskolas 

izglītības iestādes “Auseklītis” amata vienību - pavāra palīgs 0,5 ar algas likmi 320,00 

EUR mēnesī.  

Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī Finanšu un attīstības, izglītības, kultūras un 

sporta jautājumu komiteju atzinumu, Alojas novada dome, atklāti balsojot, nolemj: 

izdarīt grozījumus Alojas novada domes 2014.gada 29.janvāra lēmumā Nr.4 (protokols 

Nr.2 4#) „Par Alojas novada domes, tās iestāžu un struktūrvienību, no pašvaldības 

budžeta finansēto, amata vienību, amatalgu apstiprināšana” sekojoši: 

1. Noteikt pielikuma Nr.1 punktā 14 „Alojas pirmsskolas izglītības iestāde 

“Auseklītis” amata vienību sarakstā papildus amata vienību un amatalgu: 

 
N.p.k. Amata 

nosaukums 

Amata 

vienību 

skaits 

Nedēļas 

darba 

laiks 

stundās 

Algas 

likme 

EUR 

Mēnešalga 

EUR 

1. Pavāra palīgs 0.5 20 320 160.00 

 

2. Finanšu līdzekļus paredzēt no Alojas pilsētas pirmskolas izglītības iestādes 

"Auseklītis” 2014.gada budžeta. 

3. Lēmums stājas spēka ar 2014.gada 1.septembra. 

4. Atbildīgais par lēmuma izpildi izpilddirektors. 

 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs      Valdis Bārda 



 

 

 

Latvijas Republika 

ALOJAS NOVADA DOME 
 

Reģ.Nr.90000060032, Jūras iela 13, Alojā, Alojas novadā, LV - 4064, tel.64022920, fakss 64023925, e – pasts: dome@aloja.lv 

 

LĒMUMS 

 

26.08.2014.    ALOJĀ   Nr.346 

protokols Nr.13 18# 

 

 

 

Par papildu amata vienību Alojas novada Staiceles kultūras namā  

 

 

Alojas novada dome ir saņēmusi un izskatījusi Staiceles kultūras nama 

vadītājas Airas Lapkovskas, 2014. gada 15. augusta iesniegumu (reģ. ar 

Nr.38/14/696-L) ar lūgumu izveidot papildus amata vienību – pirmsskolas vecuma 

bērnu mūzikas un ritma pulciņa vadītāja un piešķirt finansējumu darba atalgojumam.  

Papildus iesniegumā noradīts, ka mūzikas un ritma pulciņa vadītājas darba 

alga mēnesī ir EUR 124,30 apmērā, darba devēja valsts obligātās sociālās 

apdrošināšanas iemaksas mēnesī ir EUR 29,33 apmērā. 2014.gadā (4mēnešiem) 

nepieciešamais finansējums ir EUR 615,- apmērā. Finansējums plānots no Staiceles 

kultūras nama budžeta EKK 1110.  

Ņemot vērā visu iepriekšminēto, kā arī Finanšu un attīstības komitejas 

atzinumu, Alojas novada dome, atklāti balsojot, nolemj:  

1. Noteikt papildus amata vienību Staiceles kultūras namā, ar 2014.gada 1. 

septembri līdz 2014.gada 31.decembrim.  

 

Nr. Amata nosaukums Amata 

vienību 

skaits 

Darba 

stundas 

mēnesī 

Piemaksa Mēnešalga, 

EUR 

1. Pirmsskolas vecuma 

bērnu mūzikas un 

ritma pulciņa vadītāja 

1 20 - 124,30 

 

2. Finanšu līdzekļus paredzēt no Staiceles kultūras nama 2014. gada budžeta. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs      Valdis Bārda 

 

 



 

 

 

Latvijas Republika 

ALOJAS NOVADA DOME 
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LĒMUMS 

 

26.08.2014.    ALOJĀ   Nr.347 

protokols Nr.13 19# 

 

 

 

Par papildu amata vienību noteikšanu Brīvzemnieku pagasta Dienas aprūpes centrs 

amatu vienību un amatalgu sarakstā 

  

 

Izpilddirektors M.Kļaviņš ierosina izveidot papildus amata vienības 

Brīvzemnieku pagasta Dienas aprūpes centrs amatu sarakstā, lai varētu veikt Puikules 

skolas ēkas apsaimniekošanu.  

Ņemot vērā izpilddirektora ierosinājumu, kā arī Finanšu un attīstības 

komitejas atzinumu, Alojas novada Dome, atklāti balsojot, nolemj: 

1. Noteikt papildu amata vienības Brīvzemnieku pagasta Dienas aprūpes 

centrs amatu sarakstā ar 2014.gada 1.septembri: 

 

Nr. 

 

Amata nosaukums 

Amata 

vienību 

skaits 

Darba 

stundas 

nedēļā 

Amata 

likme 

Mēnešalga, 

EUR 

1. Saimniecības pārzinis  0,5 20 320 160 

2.  Kurinātājs (sezonas) 1.5  40 320 480 

 

2. Finansējumu paredzēt no Puikules pamatskolas 2014.gada budžeta. 

3.  Atbildīgais par lēmuma izpildi izpilddirektors. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs      Valdis Bārda 

 

 

 

 



 

 

Latvijas Republika 

ALOJAS NOVADA DOME 
 

Reģ.Nr.90000060032, Jūras iela 13, Alojā, Alojas novadā, LV - 4064, tel.64022920, fakss 64023925, e – pasts: dome@aloja.lv 

 

LĒMUMS 

 

26.08.2014.    ALOJĀ   Nr.348 

protokols Nr.13 20# 

 

 

 

Par iestādes „ Alojas novada būvvalde” likvidāciju 

 

 

 2014.gada  26. jūnijā  Alojas novada dome pieņēma  lēmumu Nr.282 

(protokols Nr.9 18#) “Par līguma slēgšanu  ar  Salacgrīvas novada domi par 

pašvaldības funkcijas – būvniecības procesa tiesiskuma nodrošināšanu Alojas novada 

teritorijā, deleģēšanu Salacgrīvas novada domes Būvvaldei  uz laiku līdz 2014.gada 

31.decembrim”   ar kuru tika nolemts uz laiku līdz 2014.gada 31.decembrim slēgt 

līgumu ar  Salacgrīvas novada domi par pašvaldības funkcijas – būvniecības procesa 

tiesiskuma nodrošināšanu Alojas novada teritorijā, deleģēšanu Salacgrīvas novada 

domes Būvvaldei.   2014. gada 1. augustā starp Salacgrīvas novada domi un Alojas 

novada domi tika noslēgts Deleģēšanas līgumu Nr. 3-25.3/445 ar kuru no 2014. gada 

1.augusta  Alojas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā   būvniecības procesa 

tiesiskumu  nodrošina Salacgrīvas novada būvvalde.  

Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 

pirmās 8.punktu, kurš nosaka, ka pašvaldība var izveidot, reorganizēt un likvidēt 

pašvaldības iestādes, Alojas novada dome, atklāti balsojot, nolemj: 

1. Likvidēt Alojas novada pašvaldības iestādi ”Alojas novada būvvalde”, 

juridiskā adreses “Sabiedriskais centrs”, Puikule, Brīvzemnieku pagasts, 

Alojas novads LV 4063, ar 2014.gada 1.septembri. 

2. Uzdot juristei līdz nākamā mēneša domes sēdei sagatavot grozījumus 

Alojas novada domes 2013. gada 25. septembra  saistošajos noteikumos 

Nr.9 „Alojas novada  pašvaldības nolikums”. 

3. Atbildīgais par lēmuma izpildi izpilddirektors. 

 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs      Valdis Bārda 

 

 

 



 

Latvijas Republika 

ALOJAS NOVADA DOME 
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LĒMUMS 

 

26.08.2014.    ALOJĀ   Nr.349 

protokols Nr.13 21# 

 

 

Par grozījumiem 2014.gada 29.janvāra lēmumā Nr.4 (protokols Nr.2 4#) 

„Par Alojas novada domes, tās iestāžu un struktūrvienību, no pašvaldības budžeta 

finansēto, amata vienību, amatalgu apstiprināšanu” 

 

Pamatojoties uz:  

1) Alojas novada domes 2014. gada 26. jūnija lēmumu Nr. 282 (protokols 

Nr.9 18#) “Par līguma slēgšanu ar Salacgrīvas novada domi par 

pašvaldības funkcijas – būvniecības procesa tiesiskuma nodrošināšanu 

Alojas novada teritorijā, deleģēšanu Salacgrīvas novada domes Būvvaldei 

uz laiku līdz 2014.gada 31.decembrim”; 

2) 2014. gada 1. augustā starp Salacgrīvas novada domi un Alojas novada 

domi noslēgto Deleģēšanas līgumu Nr. 3-25.3/445, ar kuru no 2014. gada 

1.augusta  Alojas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā   

būvniecības procesa tiesiskumu  nodrošina Salacgrīvas novada būvvalde.  

3)  Alojas novada domes 2014.gada 26. augusta  lēmumu Nr.282 (protokols 

Nr.9)   “Par  iestādes  „ Alojas novada būvvalde”  likvidāciju” 

Saskaņā ar Finanšu un attīstības komitejas, Izglītības, kultūras un sporta 

jautājumu komitejas, Sociālo, kārtības, komunālās saimniecības un dzīvokļu 

jautājumu komitejas sēdes atzinumu, Alojas novada dome, atklāti balsojot, 

nolemj: 
1. Veikt šādus grozījumus Alojas novada domes 2014.gada 29.janvāra 

lēmuma Nr.4 (protokols Nr.2 4#) „Par Alojas novada domes, tās 

iestāžu un struktūrvienību, no pašvaldības budžeta finansēto, amata 

vienību, amatalgu apstiprināšana”   Pielikuma Nr.1   5. punktā  

“Būvvalde”:  

1.1. Likvidēt sekojošas amata vienības : 
Nr. 

p. 

k. 

Amata nosaukums 

 

Amata 

vienību 

skaits 

Nedēļas darba 

laiks 

/stundas/ 

Piemaksa 

 EUR 

Mēnešalga  

EUR 

1 Arhitekte 1 24 0 444 

2 Būvinspektors 1 20 0 370 

1.2 Izslēgt amata vienību “Nekustamo īpašumu speciālists”, amata 

vienību skaits - 1, ar nedēļas darba laiku /stundas/ - 40 un mēnešalgu 560 



EUR, iekļaujot to Alojas novada domes “Centrālās administrācijas” amata 

vienību sarakstā. 

2. Izslēgt no Lēmuma Pielikuma Nr.1 punktu 5. “Būvvalde”. 
 

3. Lēmums stājas spēkā ar 2014.gada 1.septembri. 

4. Atbildīgais par lēmuma izpildi izpilddirektors. 

 

 

 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs      Valdis Bārda 
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LĒMUMS 

 

26.08.2014.    ALOJĀ   Nr.350 

protokols Nr.13 22# 

 

 

 

 

Par V.Bārdas komandējumu uz Prāgu 

 

 

Alojas novada dome ir saņēmusi Latvijas Pašvaldību savienības (turpmāk - 

LPS) uzaicinājumu piedalīties Ķīnas investīciju un pašvaldību līderu forumā Prāgā, 

lai pārrunātu turpmākās sadarbības iespējas. Braucienu organizē Latvijas Pašvaldību 

savienība laikā no 2014. gada 27. augusta līdz 2014. gada 29. augustam. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, Alojas novada dome, atklāti balsojot, nolemj:  

1. Komandēt Alojas novada domes priekšsēdētāju Valdi Bārdu Latvijas Pašvaldību 

savienības organizētajā braucienā uz Prāgu, lai piedalītos Ķīnas investīciju un 

pašvaldību līderu forumā laikā no 2014.gada 27.augusta līdz 2014.gada 29.augustam. 

2. Izmaksāt Valdim Bārdam komandējuma izdevumus atbilstoši 2010.gada 

12.decembra MK noteikumu Nr.969 „Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumu 

saistīti izdevumi” noteiktajā kārtībā. 

3. Valda Bārdas prombūtnes laikā 2014. gada 27. augusta līdz 2014. gada 29. 

augustam domes priekšsēdētāja pienākumus uzdot pildīt domes priekšsēdētāja 

vietniekam vispārīgos jautājumos Mārim Možvillo, nosakot mēnešalgu 95% apmērā 

no domes priekšsēdētāja mēnešalgas, kas sastāda EUR 1367.05 mēnesī. 

 

 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs     Valdis Bārda 
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LĒMUMS 

 

26.08.2014.    ALOJĀ   Nr.351 

protokols Nr.13 23# 

 

 

 

 

 

Par deputāta pienākumu pildīšanu bez atlīdzības 

 

 

Izskatot deputātes Ineses Bites 2014. gada 6. augusta iesniegumu ( reģ.Nr. 3-

8/14/664-B) par atteikšanos no deputāta atalgojuma, dome konstatē, ka Alojas novada 

pašvaldības deputāti par deputāta darbu veikšanu saņem atlīdzību saskaņā ar 

2014.gada 28.maija lēmumu  Nr.225 (protokols Nr.8 14#) „Par deputātu un komiteju 

priekšsēdētāju atalgojuma apstiprināšanu”. 

Ņemot vērā I.Bites iesniegumu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

pirmās daļas 12.punktu, Alojas novada dome atklāti balsojot, nolemj: atļaut deputātei 

Inesei Bitei ar 2014. gada 1. augustu veikt deputāta pienākumus sabiedriskā kārtā, bez 

atalgojuma vai jebkādas citas materiālās atlīdzības saņemšanas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs     Valdis Bārda 
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26.08.2014.    ALOJĀ   Nr.352 

protokols Nr.13 24# 

 

 

 

Par telpu nomu SIA „Izglītības un attīstības centrs „EGO”” 

 

 

Alojas novada dome ir saņēmusi SIA „Izglītības un attīstības centrs „EGO””, 

reģ.Nr.44103047171, juridiskā adrese Briežu gatve 3a-12, Viļķene, Limbažu novads, 

direktores A.Sirmās 2014. gada 1. jūlija iesniegumu reģ. Nr.3-8/14/578-S) ar lūgumu 

iznomāt mācību telpu Alojas Ausekļa vidusskolā, Ausekļa ielā 1, angļu valodas 

apmācību īstenošanai, ņemot vērā to, ka Alojas iedzīvotāji iesaistījušies 

Nodarbinātības valsts aģentūras preventīvā bezdarba samazināšanas pasākumā 

„Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām un vēlas apgūt neformālās izglītības 

programmu „Angļu valoda bez priekšzināšanām”. Telpas ir nepieciešamas laika 

periodā no 2014. gada 19. augusta līdz 2014. gada 30. novembrim. 

Dome, iepazīstoties ar lietas materiāliem, ņēma vērā Ministru Kabineta 

noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, 

nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida 

nosacījumiem” (turpmāk – Noteikumi) 7.punktu, kurš nosaka, ka lēmumu par nomas 

objekta nodošanu iznomāšanai pieņem iznomātājs, savukārt 3. punkts paredz, ka šo 

noteikumu 2., 3. un 4.nodaļas normas nepiemēro, ja valsts, pašvaldību un citu 

atvasinātu publisko personu manta (turpmāk – nomas objekts) tiek iznomāta sociālās 

aizsardzības, kultūras, izglītības, zinātnes, sporta vai veselības aprūpes funkciju 

nodrošināšanai saskaņā ar Ministru kabineta, pašvaldību domes vai citas atvasinātas 

publiskas personas apstiprinātu maksas pakalpojumu cenrādi.  

Minēto noteikumu 2.,3. un 4.nodaļas regulē nomas objekta iznomāšanas 

kārtība, nomas maksas noteikšanas metodiku, ja nekustamo īpašumu iznomā publiskai 

personai, tās iestādei vai kapitālsabiedrībai publiskas funkcijas veikšanai un nomas 

maksas noteikšanas metodiku, ja nekustamo īpašumu iznomā publiskai personai, tās 

iestādei vai kapitālsabiedrībai publiskas funkcijas veikšanai. 

Alojas novada dome 2012.gada 22.februārī ir apstiprinājusi noteikumus 

(lēmums Nr.39 protokols Nr.3 12#) „Par Alojas novada pašvaldības nedzīvojamo 

telpu nomu”, kuri nosaka telpu nomas maksas apmēru Alojas novada pašvaldības 

nekustamajos īpašumos, ja telpas tiek iznomātas sociālās aizsardzības, kultūras, 

izglītības, zinātnes, sporta vai veselības aprūpes funkciju nodrošināšanai . 



Saskaņā ar Noteikumu 2. nodaļā ietverto 10.punktu  nomnieku noskaidro 

rakstiskā vai mutiskā izsolē, bet, ievērojot apstākļus, ka SIA „Izglītības un attīstības 

centrs „EGO””, lūdz iznomāt telpu izglītības funkciju nodrošināšanai – pieaugušo 

izglītošanai, Alojas novada dome, nerīkojot izsoli un nepiemērojot noteikumos 

noteikto nomas maksas noteikšanas metodiku, ir tiesīga iznomāt telpas, atbilstoši 

Alojas novada domes 2012.gada 22.februāra noteikumu „Par Alojas novada 

pašvaldības nedzīvojamo telpu nomu” 2.2. punktam, kas nosaka sekojošo - ja telpas 

tiek iznomātas izglītības funkciju nodrošināšanai, nomas maksa pilsētā par 1 m 
2 

ir 

0.50 EUR. 

Pamatojoties uz iepriekš minēto un likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās 

daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punkta a) un b) apakšpunktu, likuma „Par 

valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas, novēršanu” 6
1
.panta 

trešo daļu, 2010.gada 8.jūnija Ministru Kabineta noteikumu Nr.515 „Noteikumi par 

valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas 

metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 2.,3. un 4.punktu un Alojas 

novada domes 2012.gada 22.februāra pieņemtajiem noteikumiem (lēmums Nr.39 

protokols Nr.3 12#) „Par Alojas novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomu”, kā arī 

Finanšu un attīstības  komitejas  atzinumu, Alojas novada dome, atklāti balsojot, 

nolemj: 
1. Iznomāt SIA „Izglītības un attīstības centrs „EGO””, telpu Nr.36 ar platību 48.8 m

2
 

Alojā, Ausekļa ielā 1, skolas korpusā (ēkas kadastra Nr. 66070030078010) izglītības 

funkciju nodrošināšanai - pieaugušo izglītošanai. 

2. Noteikt nomas līguma termiņu no 2014.gada 19.augusta līdz 2014.gada 

30.novembrim, apmaksu veicot par konkrēto laiku, kad notiek nodarbības saskaņā ar 

sastādīto un iesniegto aktu. 

3. Noteikt nomas maksu par telpu 0,50 EUR + PVN par 1m
2
 mēnesī, kas kopā ir 

24.40 EUR + PVN. 

4. Uzdot izpilddirektoram sagatavot un noslēgt trīspusēju līgumu starp Alojas novada 

domi kā iznomātāju, Alojas Ausekļa vidusskolu kā apsaimniekotāju un SIA 

„Izglītības un attīstības centrs „EGO””, kā nomnieku par nedzīvojamo telpu nomu. 

 

 

 

 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs     Valdis Bārda 
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26.08.2014.    ALOJĀ   Nr.353 

protokols Nr.13 25# 

 

 

 

Par Alojas Mūzikas un mākslas skolas Nomas Līguma un instrumentu nomas maksas 

apstiprināšanu 

 

 

 

Alojas novada dome ir saņēmusi un izskatījusi Alojas Mūzikas un mākslas 

skolas direktores Lailas Ulmanes 2014.gada 14.augusta iesniegumu, (reģ.3-8/14/685-

U), kurā tiek lūgts apstiprināt izstrādāto Alojas Mūzikas un mākslas skolas Nomas 

Līgumu un instrumentu nomas maksu 2014./2015.m.g. 

Ņemot vērā iepriekšminēto, kā arī Finanšu un attīstības komitejas 2014.gada 

20.augusta sēdes atzinumu, Alojas novada dome, atklāti balsojot, nolemj: 

1. Apstiprināt Alojas Mūzikas un mākslas skolas izstrādāto Nomas līgumu un 

instrumentu nomas maksu 5.00 EUR ( t.sk. nomas maksa 4.13+PVN 0.87 

EUR) mēnesī. 

 

 

 

 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs     Valdis Bārda 
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LĒMUMS 

 

26.08.2014.    ALOJĀ   Nr.354 

protokols Nr.13 26# 

 

 

Par ēdināšanas izmaksu apstiprināšanu Alojas pirmskolas izglītības iestādes 

“Auseklītis” un Alojas Ausekļa vidusskolas pirmskolas grupā Puikulē 

 

 

Alojas PII iestādes “Auseklītis” vadītāja M.Šembele un Puikules pamatskolas 

direktore I.Lūdiņa ierosina apstiprināt Alojas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē 

“Auseklītis” ar struktūrvienību Vilzēnos un Alojas Ausekļa vidusskolas pirmskolas 

grupā Puikulē ēdināšanas izmaksas ar 2014.gada 1.septembri saskaņā ar pievienoto 

izcenojumu tabulu. 

Ņemot vērā iepriekšminēto, kā Finanšu un attīstības komitejas atzinumu, Alojas 

novada dome, atklāti balsojot, nolemj:  

1. Apstiprināt Alojas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē “Auseklītis” ar 

struktūrvienību Vilzēnos un Alojas Ausekļa vidusskolas pirmskolas grupā 

Puikulē ēdināšanas izmaksas ar 2014.gada 1.septembri: 

 

Ēdienreizes 

Produktu izmaksas bērniem 

no 1-2 gadu vecumam 

(eiro) 

Produktu izmaksas bērniem 

no 3-6 gadu vecumam 

(eiro) 

Brokastis  0,43 0,50 

Pusdienas 0,71 0,78 

Launags 0.36 0,43 

Kopā 1,50 1,71 

 

2. Apstiprināt ēdināšanas izmaksas darbiniekiem Alojas pilsētas pirmsskolas 

izglītības iestādē “Auseklītis” ar struktūrvienību Vilzēnos un Alojas Ausekļa 

vidusskolas pirmskolas grupā Puikulē ēdināšanas izmaksas ar 2014.gada 

1.septembri: 

 

Ēdienreizes 

Darba alga + 

soc.nodoklis 

(eiro) 

 

Elektrība, 

malka 

(eiro) 

 

Produkti 

(eiro) 

 

Piecenojums 

(eiro) 

 

Kopā 



Pusdienas 0,08 0,03 0,78 0,03 0,92 

 

3. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Alojas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes 

“Auseklītis” vadītāja un Alojas Ausekļa vidusskolas direktore. 

4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot izpilddirektoram. 

 

 

 

 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs     Valdis Bārda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Latvijas Republika 

ALOJAS NOVADA DOME 
 

Reģ.Nr.90000060032, Jūras iela 13, Alojā, Alojas novadā, LV - 4064, tel.64022920, fakss 64023925, e – pasts: dome@aloja.lv 

 

LĒMUMS 

 

26.08.2014.    ALOJĀ   Nr.355 

protokols Nr.13 27# 

 

 
 

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

 

Alojas novada dome (turpmāk - dome) ir saņēmusi un izskatījusi S.L., dzīves vietas 

adrese (dzēsts), 2014. gada 7. jūlija iesniegumu (Nr.3-8/14/587-L) ar lūgumu anulēt ziņas par 

deklarēto dzīvesvietu J.R., jo minētā persona norādītajā adresē nedzīvo kopš 2014.gada 

janvāra mēneša. 

2014.gada 25. jūlijā  dome uz deklarēto  un faktisko dzīvesvietu nosūtīja Jānim 

Rozenštokam vēstuli ar lūgumu iesniegt Alojas novada domē dokumentālus pierādījumus, kas 

apliecinātu viņa tiesības būt deklarētam īpašumā Ausekļa ielā 3a, Alojā. Norādītajā termiņā 

dokumenti domē netika saņemti. 

Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3. panta 2. daļa nosaka, ka personai ir tiesisks 

pamats apmesties uz dzīvi nekustamā īpašumā, ja tai pieder šis īpašums, attiecībā uz to ir 

noslēgts īres līgums vai šī īpašuma lietošanas tiesības tā ieguvusi uz laulības, radniecības, 

svainības vai cita likumiska vai līgumiska pamata. Šī paša likuma 11.panta 1.daļā noteikts, ka 

domei ir pienākums pēc iesnieguma saņemšanas pārbaudīt deklarēto ziņu patiesumu savukārt 

12. panta 1.daļas 2.punktā, noteikts, ka ziņas par dzīvesvietu iestāde anulē, ja attiecīgai 

personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā. 

Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta 

2.daļu, 11.panta 1.daļu, 12.panta 1.daļas 2.punktu, Ministru kabineta 2003.gada 11.februāra 

noteikumiem Nr. 72 „Kārtība kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīves vietu”, kā arī 

Finanšu un attīstības komitejas 2014.gada 20.augusta atzinumu , Alojas novada dome, atklāti 

balsojot, nolemj: 

1. Anulēt J.R. (dzēsts) ziņas par deklarēto dzīves vietu adresē (dzēsts). 

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

 
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Valmieras tiesu namā (Voldemāra 

Baloža ielā 13A, Valmierā, LV-4201) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs     Valdis Bārda 

 



 

 

 

Latvijas Republika 

ALOJAS NOVADA DOME 
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LĒMUMS 

 

26.08.2014.    ALOJĀ   Nr.356 

protokols Nr.13 28# 

 

 

 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma - „Branči”, Brīvzemnieku pagastā, nosacītās 

cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu. 

 
 Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta 

pirmās daļas 1.punktu, 4.panta otro daļu un 10.pantu, Publiskas personas finanšu 

līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.pantu un ņemot vērā Alojas 

novada domes 28.05.2014. lēmumu Nr.252 „Par Brīvzemnieku pagasta nekustamā 

īpašuma „Branči” atsavināšanas uzsākšanu” un Finanšu un attīstības komitejas 

2014.gada 20.augusta atzinumu, Alojas novada dome, atklāti balsojot, nolemj: 

 1. Apstiprināt Alojas novada domei piederošā nekustamā īpašuma –„Branči”, 

Brīvzemnieku pagastā, Alojas novadā, kas sastāv no viendzīvokļa dzīvojamās mājas, 

trīs palīgceltnēm un zemes gabala 0,3924 ha platībā, kas reģistrēti Brīvzemnieku 

pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 10000052014 2012.gada 21.februārī ar 

kadastra numuru 6648 001 0257, nosacīto cenu 4282,29 EUR (četri tūkstoši divi 

simti astoņdesmit divi euro, 29 centi) 
2. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma –„Branči”, Brīvzemnieku 

pagastā, Alojas novadā, izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu Nr.1. 

3. Uzdot Alojas novada domes Pašvaldības īpašuma privatizācijas un 

atsavināšanas komisijai organizēt izsoles procedūru saskaņā ar izsoles noteikumiem, 

un iesniegt Alojas novada domē apstiprināšanai izsoles rezultātus. 

 
 
 
 

Domes priekšsēdētājs     Valdis Bārda 

 
 
 
 
 
 



Pielikums Nr.1 

APSTIPRINĀTS 

Ar Alojas novada domes 

2014.gada 26.augusta 

lēmumu Nr.356 (protokols Nr.13 28#) 

 

Pašvaldības nekustamā īpašuma - “Branči”, Brīvzemnieku pagastā, Alojas 

novadā 

 

IZSOLES NOTEIKUMI 

 

1. Vispārīgie noteikumi. 

Mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, norēķinus veicot euro, tiek pārdots 

nekustamais īpašums „Branči”, Brīvzemnieku pagastā, Alojas novadā. Izsole tiek 

rīkota saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu un Publiskas 

personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.pantu. 

1.1. Pašvaldības nekustamā īpašuma –„Branči”, Brīvzemnieku pagastā, Alojas 

novadā, turpmāk tekstā – „nekustamais īpašums”, izsoles noteikumi nosaka 

kārtību, kādā organizējama nekustamā īpašuma izsole atbilstoši „Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likumam”. 

1.2. Izsoli organizē Alojas novada domes Pašvaldības īpašuma privatizācijas un 

atsavināšanas komisija, turpmāk tekstā – komisija. 

1.3. Nekustamā īpašuma izsole notiks Alojas novada domē, Jūras ielā 13, Alojā, 

Alojas novadā, 2014.gada 1.oktobrī plkst.10:00. 

1.4. Nekustamā īpašuma izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli. 

Nekustamā īpašuma nosacītā cena- EUR 4282,29 (četri tūkstoši divi simti astoņdesmit 

divi euro, 29 centi). 

1.5. Nekustamā īpašuma izsoles solis – EUR 10,00 (desmit euro).  

1.6. Nodrošinājuma nauda – 10% apmērā no nekustamā īpašuma nosacītās cenas, 

tas ir, EUR 428,23 (četri simti divdesmit astoņi euro, 23 centi), kas 

jāiemaksā Alojas novada domes bankas kontā AS „Swedbank”, bankas kods 

HABALV22, konta Nr. LV12HABA0551026085817 vai Alojas novada 

domes kasē. Nodrošinājums tiks uzskatīts par iesniegtu, ja iepriekš minētā 

naudas summa būs ieskaitīta Alojas novada domes bankas kontā vai Alojas 

novada domes kasē. 

1.7. Reģistrācijas nauda – EUR 15 (piecpadsmit euro,), kas jāiemaksā Alojas 

novada domes bankas kontā AS „Swedbank”, bankas kods HABALV22, 

konta Nr. LV12HABA0551026085817, vai Alojas novada domes kasē. 

1.8. Sludinājums par izsoli tiek publicēts portālā „Latvijas vēstnesis”, Alojas 

novada domes informatīvajā izdevumā „Alojas novada vēstis”, kā arī Alojas 

novada mājas lapā www.aloja.lv . Paziņojums par izsoli izliekams arī pie 

nekustamā īpašuma.  

1.9. Izsoles rezultātus apstiprina Alojas novada dome.  

 

2. Informācija par  nekustamo īpašumu. 
2.1. Nekustamais īpašums atrodas „Branči”, Brīvzemnieku pagastā, Alojas 

novadā un sastāv no viendzīvokļa dzīvojamās mājas, trīs palīgceltnēm un 

zemes gabala 0,3924 ha platībā. 

http://www.aloja.lv/


2.2. Nekustamais īpašums ir reģistrēts Limbažu zemesgrāmatu nodaļas 

Brīvzemnieku pagasta zemesgrāmatā 2012.gada 21.februārī, nodalījuma 

Nr.10000052014, uz Alojas novada pašvaldības vārda.  
 

3. Noteikumi dalībai izsolē. 
3.1. Par izsoles dalībnieku var kļūt jebkura fiziska vai juridiska persona, kura 

saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem var 

iegūt īpašumā nekustamo īpašumu un noteiktajā termiņā ir izpildījusi izsoles 

noteikumos minētās prasības. 

3.2. Lai piedalītos izsolē, no izsoles pasludināšanas dienas portālā „Latvijas 

vēstnesis” līdz 2014.gada 30.septembrim plkst.14:00 Alojas novada domē, 

Jūras ielā 13, Alojā, Alojas novadā, jāiesniedz šādi dokumenti: 

3.2.1. Fiziskai personai: 

1) Kvīts par nodrošinājuma un reģistrācijas naudas samaksu; 

2) Izziņa par dzīvesvietu; 

3) Jāuzrāda pase. 

3.2.2. Juridiskai personai: 

1) Reģistrācijas apliecības kopija; 

2) Pārstāvja pilnvara; 

3) Juridiskās personas lēmums par nekustamā īpašuma iegādi; 

4) Kvīts par nodrošinājuma un reģistrācijas naudas samaksu. 

3.3. Ja persona ir izpildījusi šo noteikumu 3.2.punkta prasības, tā tiek reģistrēta 

izsoles dalībnieku reģistrācijas lapā, kurā norāda dalībnieka kārtas Nr., 

fiziskai personai – vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi, 

juridiskai personai – nosaukumu, reģistrācijas Nr., juridisko adresi, atzīmi 

par nodrošinājuma un reģistrācijas naudas samaksu. Reģistrētajam izsoles 

dalībniekam izsniedz reģistrācijas apliecību.  

3.4. Izsoles dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta pēc paziņojuma par izsoli 

publicēšanas portālā „Latvijas Vēstnesis”. 

3.5. Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja: 

3.5.1. Nav iesniedzis visus prasītos dokumentus; 

3.5.2. Vēl nav iestājies vai jau ir beidzies dalībnieku reģistrācijas termiņš.  

 

4. Izsoles norise. 

4.1. Izsole notiek Alojas novada domes telpās, Jūras ielā 13, Alojā, Alojas 

novadā, 2014.gada 1.oktobrī plkst.10:00. 

4.2. Izsole var notikt arī tad, ja reģistrējies un uz izsoli ieradies ir tikai viens 

dalībnieks. Dalībniekiem, kuri nav ieradušies uz izsoli, tiek atmaksāta 

nodrošinājuma nauda, bet reģistrācijas nauda netiek atmaksāta. 

4.3. Ja noteiktajā laikā ir reģistrējušies vairāk par vienu dalībnieku, bet uz izsoli 

ierodas tikai viens dalībnieks, izsoli atliek uz divām stundām. Ja pēc divām 

stundām pārējie dalībnieki nav ieradušies, izsoles vadītājs paziņo vienu no 

šādiem komisijas lēmumiem: 

4.3.1. sākt izsoli, piedaloties vienam izsoles dalībniekam; 

   4.3.2. noteikt, ka izsole nenotiek. 

4.4. Ja izsole nenotiek, reģistrētajam dalībniekam ir tiesības pieprasīt atpakaļ 

iemaksāto reģistrācijas un nodrošinājuma naudu, kas jāatmaksā 7(septiņu) 

dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas. 



4.5. Ja dalībnieks nepieprasa iemaksāto summu, viņam ir tiesības saņemt jaunu 

reģistrācijas apliecību un piedalīties atkārtotā izsolē bez šo noteikumu 

3.2.punktā minēto dokumentu uzrādīšanas un iesniegšanas. 

4.6. Ja izsoles dalībnieks neierodas uz atkārtotās izsoles pārreģistrāciju, viņš 

zaudē tiesības piedalīties šajā izsolē, un viņam septiņu dienu laikā tiek 

atmaksāta nodrošinājuma nauda. Reģistrācijas nauda šajā gadījumā netiek 

atmaksāta. 

4.7. Izsoles dalībnieki pirms izsoles sākšanas paraksta izsoles noteikumus. 

4.8. Izsoles gaita tiek protokolēta. Izsoles protokolā atspoguļo visas Komisijas 

priekšsēdētāja un izsoles dalībnieku darbības izsoles gaitā. Protokolu 

paraksta visi komisijas locekļi. 

4.9. Komisijas priekšsēdētājs, atklājot izsoli, iepazīstina ar komisijas sastāvu un 

pārliecinās par izsoles dalībnieku ierašanos saskaņā ar dalībnieku 

reģistrācijas sarakstu. 

4.10. Izsoles dalībnieku sarakstā ieraksta katra dalībnieka vārdu, uzvārdu vai 

nosaukumu, kā arī to pārstāvju, pilnvarotās personas vārdu un uzvārdu. 

Pilnvarotajai personai jāiesniedz pilnvara, pārstāvim jāuzrāda dokuments, 

kas apliecina tā pārstāvības tiesības. 

4.11. Izsoles vadītājs īsi raksturo pārdodamo nekustamo īpašumu, paziņo 

nosacīto (sākotnējo) cenu, kā arī izsoles soli - EUR 10 - summu, par kādu 

nosacītā (sākotnējā) cena tiek paaugstināta ar katru nākamo solījumu. 

4.12. Pēc izsoles vadītāja ziņojuma sākas solīšanas process. 

4.13. Izsoles vadītājs nosauc izsolāmā nekustamā īpašuma sākotnējo cenu un 

jautā: „Kas sola vairāk?”. 

4.14. Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas kartīti ar 

numuru. Izsoles vadītājs paziņo solītāja reģistrācijas numuru un piedāvāto 

cenu. Ja neviens no dalībniekiem vairs augstāku cenu nepiedāvā, izsoles 

vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo augstāko cenu un fiksē to ar āmura 

piesitienu. Pēc āmura pēdējā (trešā) piesitiena nekustamais īpašums ir 

pārdots personai, kas solījusi pēdējo augstāko cenu. Dalībnieka reģistrācijas 

numurs un solītā cena tiek ierakstīti protokolā. 

4.15. Procesa gaitā, atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs nekustamā 

īpašuma izsoles dalībnieks apstiprina ar parakstu izsoles protokolā savu 

pēdējo solīto cenu. 

4.16. Dalībnieks, kas piedāvājis visaugstāko cenu, pēc nosolīšanas 

nekavējoties uzrāda izsoles sagatavošanas komisijai savu reģistrācijas 

apliecību un ar savu parakstu protokolā apliecina tajā norādītās cenas 

atbilstību nosolītajai cenai. 

4.17. Izsoles dalībnieks, kurš nekustamo īpašumu nosolījis, bet nevar 

komisijai uzrādīt reģistrācijas apliecību un neparakstās protokolā, tādējādi ir 

atteicies no nosolītā nekustamā īpašuma. Pēc komisijas lēmuma viņš tiek 

svītrots no dalībnieku saraksta, un viņam netiek atmaksāta reģistrācijas 

nauda un nodrošinājuma nauda. Ja pēc tam izsolē ir palikuši vismaz divi 

dalībnieki, tiek izdarīts attiecīgs ieraksts protokolā, un izsole tūliņ tiek 

atkārtota. Ja palicis tikai viens dalībnieks, komisija rīkojas atbilstoši šo 

noteikumu 4.1.punktam. 

4.18. Pēc visu protokola eksemplāru parakstīšanas dalībnieks, kas nosolījis 

nekustamo īpašumu, saņem izziņu par izsolē iegūto nekustamo īpašumu. 

Izziņā norādīta nosolītā nekustamā īpašuma cena un samaksas kārtība. 



4.19. Izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši nekustamo īpašumu, atmaksā 

nodrošinājuma naudu 5 darba dienu laikā. Reģistrācijas nauda netiek 

atmaksāta, izņemot šajos noteikumos noteiktajos gadījumos. 

5. Samaksas kārtība. 

5.1. Nosolītājam divu nedēļu laikā jāsamaksā par nosolīto nekustamo īpašumu 

sava piedāvātā augstākā cena, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu. 

Nauda jāiemaksā Alojas novada domes bankas kontā vai Alojas novada 

domes kasē.  

5.2. Ja nosolītājs iepriekš noteiktajā laikā nav samaksājis nosolīto summu, 

komisijai ir tiesības piedāvāt pirkt nekustamo īpašumu pārsolītajam pircējam 

par viņa nosolīto augstāko cenu. Pārsolītajam pircējam ir tiesības divu nedēļu 

laikā no piedāvājuma saņemšanas dienas paziņot komisijai par nekustamā 

īpašuma pirkšanu par paša nosolīto augstāko cenu. Ja pārsolītais pircējs 

nesniedz atbildi noteiktajā termiņā, tiek uzskatīts, ka viņš ir noraidījis 

komisijas piedāvājumus. Ja pārsolītais pircējs piekrīt komisijas 

piedāvājumam, nosolītā summa jāsamaksā Komisijas noteiktajā termiņā. 

6. Nenotikusi izsole. 

6.1. Izsole atzīstama par nenotikušu, ja: 

6.1.1. noteiktajā laikā ir reģistrējušies, vairāk par vienu dalībnieku, bet uz 

izsoli neviens neierodas; 

6.1.2. neviens dalībnieks nav pārsolījis izsoles sākumcenu; 

6.1.3. noteiktajā termiņā neviens dalībnieks nav reģistrējies. 

7. Izsoles rezultātu apstiprināšana un pirkuma līguma slēgšana. 

7.1. Izsoles uzvarētājs uzņemas atbildību par iespējamiem zaudējumiem, kas 

radušies izsolāmajam nekustamajam īpašumam, laikā no izsoles uzvarētāja 

paziņošanas līdz pirkuma līguma slēgšanai. 

7.2. Izsoles protokolu apstiprina komisija 7 (septiņu dienu) laikā no izsoles 

dienas. 

7.3. Izsoles rezultātus apstiprina Alojas novada dome tuvākajā domes sēdē, kas 

seko pēc notikušas izsoles. 

7.4. Pirkuma līgumu paraksta 7 (septiņu) dienu laikā pēc izsoles rezultātu 

apstiprināšanas dienas. 

8. Komisijas lēmuma pārsūdzēšana. 

8.1. Izsoles dalībniekiem ir tiesības iesniegt sūdzību Alojas novada domei par 

komisijas veiktajām darbībām 5 dienu laikā no izsoles dienas. 

8.2. Ja Komisijas lēmums tiek pārsūdzēts, pagarinās šo noteikumu 7.3.punktā 

noteiktais termiņš. 

 

 

      

 

 

Domes priekšsēdētājs     Valdis Bārda 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Latvijas Republika 

ALOJAS NOVADA DOME 
 

Reģ.Nr.90000060032, Jūras iela 13, Alojā, Alojas novadā, LV - 4064, tel.64022920, fakss 64023925, e – pasts: dome@aloja.lv 

 

LĒMUMS 

 

26.08.2014.    ALOJĀ   Nr.357 

protokols Nr.13 29# 

 

 

 

 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma - Darbnīcu iela 3, Ungurpilī, Alojas pagastā, 

nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

 
 Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta 

pirmās daļas 1.punktu, 4.panta otro daļu un 10.pantu, Publiskas personas finanšu 

līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.pantu un ņemot vērā Alojas 

novada domes 27.06.2012. lēmumu Nr.289 „Par zemesgabalu nodošanu 

atsavināšanai” un Finanšu un attīstības komitejas 2014.gada 20.augusta atzinumu, 

Alojas novada dome, atklāti balsojot, nolemj: 

 1. Apstiprināt Alojas novada domei piederošā nekustamā īpašuma – Darbnīcu 

iela 3, Ungurpilī, Alojas pagastā, Alojas novadā, kas sastāv no zemes gabala ar 

kadastra apzīmējumu 6627 002 0350 0,3257 ha platībā, kas reģistrēts Alojas pagasta 

zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 100000202709 2012.gada 10.jūlijā ar kadastra numuru 

6627 002 0350, nosacīto cenu EUR 688,26 (seši simti astoņdesmit astoņi euro, 26 

centi). 

2. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma – Darbnīcu iela 3, Ungurpils, 

Alojas pagasts, Alojas novads, izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu Nr.1. 

3. Uzdot Alojas novada domes Pašvaldības īpašuma privatizācijas un 

atsavināšanas komisijai organizēt izsoles procedūru saskaņā ar izsoles noteikumiem, 

un iesniegt Alojas novada domē apstiprināšanai izsoles rezultātus. 

 
 
 
 

Domes priekšsēdētājs     Valdis Bārda 

 
 



Pielikums Nr.1 

APSTIPRINĀTS 

ar Alojas novada domes 

2014.gada 26.augusta 

lēmumu Nr.357 (protokols Nr.13 29#) 

 

 

Pašvaldības nekustamā īpašuma -  Darbnīcu iela 3, Ungurpilī, Alojas pagastā, 

Alojas novadā 

 

IZSOLES NOTEIKUMI 

 

1. Vispārīgie noteikumi. 

Mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, norēķinus veicot euro, tiek pārdots zemes 

gabals Darbnīcu iela 3, Ungurpilī, Alojas pagastā, kadastra apzīmējums 6627 002 

0350. Izsole tiek rīkota saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu un 

Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 

3.pantu. 

1.1. Pašvaldības nekustamā īpašuma – Darbnīcu iela 3, Ungurpilī, Alojas pagastā, 

Alojas novadā, turpmāk tekstā – „nekustamais īpašums”, izsoles noteikumi 

nosaka kārtību, kādā organizējama nekustamā īpašuma izsole atbilstoši 

„Publiskas personas mantas atsavināšanas likumam”. 

1.2. Izsoli organizē Alojas novada domes Pašvaldības īpašuma privatizācijas un 

atsavināšanas komisija, turpmāk tekstā – komisija. 

1.3. Nekustamā īpašuma izsole notiks Alojas novada domē, Jūras ielā 13, Alojā, 

Alojas novadā, 2014.gada 1.oktobrī plkst.13:00. 

1.4. Nekustamā īpašuma izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli. 

Nekustamā īpašuma nosacītā cena- EUR 688,26 (seši simti astoņdesmit astoņi euro, 

26 centi). 

1.5. Nekustamā īpašuma izsoles solis – EUR 10,00 (desmit euro).  

1.6. Nodrošinājuma nauda – 10% apmērā no nekustamā īpašuma nosacītās cenas, 

tas ir,  EUR 68,83 (sešdesmit astoņi euro, 83 centi), kas jāiemaksā Alojas 

novada domes bankas kontā AS „Swedbank”, bankas kods HABALV22, 

konta Nr. LV12HABA0551026085817 vai Alojas novada domes kasē. 

Nodrošinājums tiks uzskatīts par iesniegtu, ja augstāk minētā naudas summa 

būs ieskaitīta  Alojas novada domes bankas kontā vai Alojas novada domes 

kasē. 

1.7. Reģistrācijas nauda – EUR 15 (piecpadsmit euro,), kas jāiemaksā Alojas 

novada domes bankas kontā AS „Swedbank”, bankas kods HABALV22, 

konta Nr. LV12HABA0551026085817, vai Alojas novada domes kasē. 

1.8. Sludinājums par izsoli tiek publicēts portālā „Latvijas vēstnesis”, Alojas 

novada domes informatīvajā izdevumā „Alojas novada vēstis”, kā arī Alojas 

novada mājas lapā www.aloja.lv . Paziņojums par izsoli izliekams arī pie 

nekustamā īpašuma.  

http://www.aloja.lv/


1.9. Izsoles rezultātus apstiprina Alojas novada dome.  

 

 

2. Informācija par  nekustamo īpašumu. 

2.1. Nekustamais īpašums atrodas Darbnīcu ielā 3, Ungurpilī, Alojas pagastā un 

sastāv no zemes gabala ar platību 0,3257 ha.. 

2.2. Nekustamais īpašums ir reģistrēts Limbažu zemesgrāmatu nodaļas Alojas 

pagasta zemesgrāmatā 2012.gada 10.jūlijā, nodalījuma Nr.100000202709, uz 

Alojas novada pašvaldības vārda.  

3. Noteikumi dalībai izsolē. 

3.1. Par izsoles dalībnieku var kļūt jebkura fiziska vai juridiska persona, kura 

saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem var 

iegūt īpašumā nekustamo īpašumu un noteiktajā termiņā ir izpildījusi izsoles 

noteikumos minētās prasības. 

3.2. Lai piedalītos izsolē, no izsoles pasludināšanas dienas portālā „Latvijas 

vēstnesis” līdz 2014.gada 30.septembra plkst.14:00 Alojas novada domē, 

Jūras ielā 13, Alojā, Alojas novadā, jāiesniedz šādi dokumenti: 

3.2.1. Fiziskai personai: 

4) Kvīts par nodrošinājuma un reģistrācijas naudas samaksu; 

5) Izziņa par dzīvesvietu; 

6) Jāuzrāda pase. 

3.2.2. Juridiskai personai: 

5) Reģistrācijas apliecības kopija; 

6) Pārstāvja pilnvara; 

7) Juridiskās personas lēmums par nekustamā īpašuma iegādi; 

8) Kvīts par nodrošinājuma un reģistrācijas naudas samaksu. 

3.3. Ja persona ir izpildījusi šo noteikumu 3.2.punkta prasības, tā tiek reģistrēta 

izsoles dalībnieku reģistrācijas lapā, kurā norāda dalībnieka kārtas Nr., 

fiziskai personai – vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi, 

juridiskai personai – nosaukumu, reģistrācijas Nr., juridisko adresi, atzīmi 

par nodrošinājuma un reģistrācijas naudas samaksu. Reģistrētajam izsoles 

dalībniekam izsniedz reģistrācijas apliecību.  

3.4. Izsoles dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta pēc paziņojuma par izsoli 

publicēšanas portālā „Latvijas Vēstnesis”. 

3.5. Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja: 

3.5.1. Nav iesniedzis visus prasītos dokumentus; 

3.5.2. Vēl nav iestājies vai jau ir beidzies dalībnieku reģistrācijas termiņš.  

 

4. Izsoles norise. 



4.1. Izsole notiek Alojas novada domes telpās, Jūras ielā 13, Alojā, Alojas 

novadā, 2014.gada 1.oktobrī plkst.13:00. 

4.2. Izsole var notikt arī tad, ja reģistrējies un uz izsoli ieradies ir tikai viens 

dalībnieks. Dalībniekiem, kuri nav ieradušies uz izsoli, tiek atmaksāta 

nodrošinājuma nauda, bet reģistrācijas nauda netiek atmaksāta. 

4.3. Ja noteiktajā laikā ir reģistrējušies vairāk par vienu dalībnieku, bet uz izsoli 

ierodas tikai viens dalībnieks, izsoli atliek uz divām stundām. Ja pēc divām 

stundām pārējie dalībnieki nav ieradušies, izsoles vadītājs paziņo vienu no 

šādiem komisijas lēmumiem: 

4.3.1. sākt izsoli, piedaloties vienam izsoles dalībniekam; 

   4.3.2. noteikt, ka izsole nenotiek. 

4.4. Ja izsole nenotiek, reģistrētajam dalībniekam ir tiesības pieprasīt atpakaļ 

iemaksāto reģistrācijas un nodrošinājuma naudu, kas jāatmaksā 7(septiņu) 

dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas. 

4.5. Ja dalībnieks nepieprasa iemaksāto summu, viņam ir tiesības saņemt jaunu 

reģistrācijas apliecību un piedalīties atkārtotā izsolē bez šo noteikumu 

3.2.punktā minēto dokumentu uzrādīšanas un iesniegšanas. 

4.6. Ja izsoles dalībnieks neierodas uz atkārtotās izsoles pārreģistrāciju, viņš 

zaudē tiesības piedalīties šajā izsolē, un viņam septiņu dienu laikā tiek 

atmaksāta nodrošinājuma nauda. Reģistrācijas nauda šajā gadījumā netiek 

atmaksāta. 

4.7. Izsoles dalībnieki pirms izsoles sākšanas paraksta izsoles noteikumus. 

4.8. Izsoles gaita tiek protokolēta. Izsoles protokolā atspoguļo visas Komisijas 

priekšsēdētāja un izsoles dalībnieku darbības izsoles gaitā. Protokolu 

paraksta visi komisijas locekļi. 

4.9. Komisijas priekšsēdētājs, atklājot izsoli, iepazīstina ar komisijas sastāvu un 

pārliecinās par izsoles dalībnieku ierašanos saskaņā ar dalībnieku 

reģistrācijas sarakstu. 

4.10. Izsoles dalībnieku sarakstā ieraksta katra dalībnieka vārdu, uzvārdu vai 

nosaukumu, kā arī to pārstāvju, pilnvarotās personas vārdu un uzvārdu. 

Pilnvarotajai personai jāiesniedz pilnvara, pārstāvim jāuzrāda dokuments, 

kas apliecina tā pārstāvības tiesības. 

4.11. Izsoles vadītājs īsi raksturo pārdodamo nekustamo īpašumu, paziņo 

nosacīto (sākotnējo) cenu, kā arī izsoles soli - EUR 10 - summu, par kādu 

nosacītā (sākotnējā) cena tiek paaugstināta ar katru nākamo solījumu. 

4.12. Pēc izsoles vadītāja ziņojuma sākas solīšanas process. 

4.13. Izsoles vadītājs nosauc izsolāmā nekustamā īpašuma sākotnējo cenu un 

jautā: „Kas sola vairāk?”. 

4.14. Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas kartīti ar 

numuru. Izsoles vadītājs paziņo solītāja reģistrācijas numuru un piedāvāto 

cenu. Ja neviens no dalībniekiem vairs augstāku cenu nepiedāvā, izsoles 

vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo augstāko cenu un fiksē to ar āmura 

piesitienu. Pēc āmura pēdējā (trešā) piesitiena nekustamais īpašums ir 



pārdots personai, kas solījusi pēdējo augstāko cenu. Dalībnieka reģistrācijas 

numurs un solītā cena tiek ierakstīti protokolā. 

4.15. Procesa gaitā, atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs nekustamā 

īpašuma izsoles dalībnieks apstiprina ar parakstu izsoles protokolā savu 

pēdējo solīto cenu. 

4.16. Dalībnieks, kas piedāvājis visaugstāko cenu, pēc nosolīšanas 

nekavējoties uzrāda izsoles sagatavošanas komisijai savu reģistrācijas 

apliecību un ar savu parakstu protokolā apliecina tajā norādītās cenas 

atbilstību nosolītajai cenai. 

4.17. Izsoles dalībnieks, kurš nekustamo īpašumu nosolījis, bet nevar 

komisijai uzrādīt reģistrācijas apliecību un neparakstās protokolā, tādējādi ir 

atteicies no nosolītā nekustamā īpašuma. Pēc komisijas lēmuma viņš tiek 

svītrots no dalībnieku saraksta, un viņam netiek atmaksāta reģistrācijas 

nauda un nodrošinājuma nauda. Ja pēc tam izsolē ir palikuši vismaz divi 

dalībnieki, tiek izdarīts attiecīgs ieraksts protokolā, un izsole tūliņ tiek 

atkārtota. Ja palicis tikai viens dalībnieks, komisija rīkojas atbilstoši šo 

noteikumu 4.1.punktam. 

4.18. Pēc visu protokola eksemplāru parakstīšanas dalībnieks, kas nosolījis 

nekustamo īpašumu, saņem izziņu par izsolē iegūto nekustamo īpašumu. 

Izziņā norādīta nosolītā nekustamā īpašuma cena un samaksas kārtība. 

4.19. Izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši nekustamo īpašumu, atmaksā 

nodrošinājuma naudu 5 darba dienu laikā. Reģistrācijas nauda netiek 

atmaksāta, izņemot šajos noteikumos noteiktajos gadījumos. 

5. Samaksas kārtība. 

5.1. Nosolītājam divu nedēļu laikā jāsamaksā par nosolīto nekustamo īpašumu 

sava piedāvātā augstākā cena, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu. 

Nauda jāiemaksā Alojas novada domes bankas kontā vai Alojas novada 

domes kasē.  

5.2. Ja nosolītājs iepriekš noteiktajā laikā nav samaksājis nosolīto summu, 

komisijai ir tiesības piedāvāt pirkt nekustamo īpašumu pārsolītajam pircējam 

par viņa nosolīto augstāko cenu. Pārsolītajam pircējam ir tiesības divu nedēļu 

laikā no piedāvājuma saņemšanas dienas paziņot komisijai par nekustamā 

īpašuma pirkšanu par paša nosolīto augstāko cenu. Ja pārsolītais pircējs 

nesniedz atbildi noteiktajā termiņā, tiek uzskatīts, ka viņš ir noraidījis 

komisijas piedāvājumus. Ja pārsolītais pircējs piekrīt komisijas 

piedāvājumam, nosolītā summa jāsamaksā Komisijas noteiktajā termiņā. 

6. Nenotikusi izsole. 

6.1. Izsole atzīstama par nenotikušu, ja: 

6.1.1. noteiktajā laikā ir reģistrējušies vairāk par vienu dalībnieku, bet uz 

izsoli neviens neierodas; 

6.1.2. neviens dalībnieks nav pārsolījis izsoles sākumcenu; 

6.1.3. noteiktajā termiņā neviens dalībnieks nav reģistrējies. 

7. Izsoles rezultātu apstiprināšana un pirkuma līguma slēgšana. 



7.1. Izsoles uzvarētājs uzņemas atbildību par iespējamiem zaudējumiem, kas 

radušies izsolāmajam nekustamajam īpašumam, laikā no izsoles uzvarētāja 

paziņošanas līdz pirkuma līguma slēgšanai. 

7.2. Izsoles protokolu apstiprina komisija 7 (septiņu dienu) laikā no izsoles 

dienas. 

7.3. Izsoles rezultātus apstiprina Alojas novada dome tuvākajā domes sēdē, kas 

seko pēc notikušas izsoles. 

7.4. Pirkuma līgumu paraksta 7 (septiņu) dienu laikā pēc izsoles rezultātu 

apstiprināšanas dienas. 

8. Komisijas lēmuma pārsūdzēšana. 

8.1. Izsoles dalībniekiem ir tiesības iesniegt sūdzību Alojas novada domei par 

komisijas veiktajām darbībām 5 dienu laikā no izsoles dienas. 

8.2. Ja Komisijas lēmums tiek pārsūdzēts, pagarinās šo noteikumu 7.3.punktā 

noteiktais termiņš. 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Latvijas Republika
ALOJAS NOVADA DOME

Re9.Nr.90000060032, J!6 icla I3, Alojd. Alojd novada, Lv 4064. le1.64022920, foi$s 64023925, o - p6ls: domq@aloja.lv

26.08.2014.

LEMUMS

ALOJA Nr.3 58
protokols Nr.13 30#

Par paivaldftas nekustama Tpasuma - Darbnrcu iela 6. UnqurBill,t\lqiq! Baga!t!a,@!4citas
cenas un izsoles noteikumu aDstip naSanu

Pamatojoties uz Publiskas penonas mantas atsavinasanas likuma 3.panta pimas dalas
l.punttu, 4.panta otlo d4u un l0.pantu, Publiskas personas finansu l-rdzeklu un mantas
izskCdeSanas novCrsanas likuma 3.pantu un lemot vera Alojas novada d,ones 2'7.06.2012.
lemumu Nr.289 ,,Par zemesgabalu nodosanu atsavinSsanai" uu Finansu un attlistTbas komitejas
20l4.gada 20.augusra arzinumu. Alojas no\ ada dome- atklari balsojot- nolemj:

1. Apstip nat Alojas novada domei piederose nekustame ipaiuma - Darbnlcu iela 6,
Ungulih, Alojas pagasta, Alojas novada, kas sastav no zemes gabala ar kadastra apzlmejurnu
662'7 002 05110,5505 ha platiba, kas registCts Alojas pagasta zemesgramalu nodal-rjuma Nr.
100000507059 20l2.gada l0jnlija ar kadastn numuru 662'1 002 0516, nosacTto cenu EUR
1498,26 (viens tikstotis ietri simti devi4desmit asto4i etrr, 26 centi).

2. Apstiprinat padvaldibas nekustame rpaluma - DarbnTcu iela 6, Ungurpils, Alojas
pagasts, Alojas novads, izsoles noteikumus saskala ar pielikumu Nr.1.

3. Uzdot Alojas novada domes Pasvaldrbas lpasuma pdvatizacijas un atsavinaSanas
komisijai organizet izsoles procedDru saska$a ar izsoles noteikumiem, un iesniegt Alojas
novada domE aDstiDrinasanai izsoles rezultatus.

Valdis Barda

aolry{1,,}
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PIELIKUMS Nr.1
APSI IPRINATS

Ar Alojas novada domes
2014.gada 26.atgusta

lemumu Nr.358 (protokols Nr.13 30#)

Paivaldlbas nckustama lpasuma - Darbnlcu iela 6. Uneurpill. Aloias paeasta. Aloias
novada

IZSOLES NOTEIKUMI

1. Vispnrigienoteikumi.

Mutiska izsole ar augsupejosu soli, norckinus veicot euro, tiek pardots zemes gabals
DarbnTcu iela 6, Ungupih, Alojas pagasta, kadastra apzimejums 6627 002 0511. Izsole tiek
rlkota saska$a ar Publiskas personas mantas atsavinasanas likumu un Publiskas personas
finaniu hdzeklu un mantas izskCrdCianas noversanas likuma 3.pantu.

1. I . Paivaldrbas nekustama Ipasuma Darb tu iela 6. Uiguryili. Alojas pagasa, Alojas
novada, tupmdk teksta ,,nekustamais Tpadums", izsoles noteikumi nosaka kartibu,
kada organizCjama nekustama Tpasuma izsole atbilstosi ,,Publiskas personas mantas
atsavinasanas likumam".

1.2. Izsoli organize Alojas novada domes PaSvaldlbas lpasuma privatizacijas un
atsavinasanas komisija, turpmak teksta komisija.

1.3. Nekustama Tpasuma izsole notiks Alojas novada dome, Juras iela 13, Aloj4 Alojas
novada, 2014.gada l.oktobri plkst. 14:00.

1.4. Nekustama lpaSuma izsoles veids - mutiska izsole ar augSupejoSu soli.
1.5. Nekustama ipasuma nosacTta cena - EUR 1498,26 (viens tflkstotis detd simti

devi4desmit asto4i earo, 26 centl).
1.6. Nekustama lpasuma izsoles solis EUR 10,00 (desmit ezrro).
1.7. Nodroiinaiuma nauda - 1070 apmera no nekustama -tpaiuma nosacitds cenas, tas ir,

EUR 149,83 (viens simts detrdesmit devili ewo, 83 centi), kas jaiemaksa Alojas
novada domes banlas konta AS ,,Swedbank", bankas kods HABALV22, konta Nr.
LV12H4BA0551026085817 vai Alojas novada domes kase. No&osinajums tiks
uzskatTts par iesniegtu, ja augstak mineta naudas summa bts ieskaitlta Alojas novada
domes bankas konta vai Alojas novada domes kasE.

1.8. Reiistraciias nauda EUR 15 (piecpadsmit erro,), kas jaiemaksa Alojas novada
domes bantas konte AS,,Swedbanl<", bankas kods HABALV22, konta Nr.
LV12I1A8A0551026085817, vai Alojas novada domes kasc.

1.9. Sludinajums par izsoli tiek publiccts pofiala ,,Latvijas vCstnesis", Alojas novada
domes informativajd izdel'uma ,,Alojas novada vcstis", ka an Alojas novada majas
lapa www.aloja.lv . Pazilojums par izsoli izliekams arT pie nekustama Tpasuma.

1.10. lzsoles rezultatus apstiprina Alojas novada dome.

2. Informacija par nekustamo ipasumu,
2.1. Nekustamais Tpasums atrodas Darbnrcu iela 6, Ungupil! Alojas pagasta un sas6v no

zemes gabala ar platibu 0,5505 ha.
2.2. Nekustamais ipasums ir registets Limbazu zemesgramatu nodalas Alojas pagasta

zemesgramatd 20l2.gada 10j[lija, nodalijuma Nr.100000507059, uz Alojas novada
pa5valdrbas varda.



3. Noteikumi dallbai izsolE,
3.1. Par izsoles dalibnieku var kliit jebkura fiziska vai ju diska pemona, kwa saskala ar

Latvijas RepublikA speka esosajiem normativajiem aktiem var iegtt rpaiuma
nekustamo ipalumu un noteiktaja temife ir izpild-rjusi izsoles noteikumos minehs
praslbas.

3.2. Lai piedalTtos izsole, no izsoles pasludinasanas dienas poftala ,,Latvijas vCstnesis" hdz
2014.gada 30.septembra plkst.14:00 Alojas novada dome, JUras ielA 13, AlojA, Alojas
novada, jaiesniedz Sddi dokumenti:

3.2.1. Fiziskai personai:
1) Kvits par nodroiinajuma un registacijas naudas samaksu;
2) Izzi\a par d^\esyietlu:,

' 3) Jauzrada pase.

3.2.2. Juridiskai personai:
1) Relistracijas apliecibas kopija;
2) Parstavja pilnvara;
3) Juridiskas personas lemums par nekustama rpaiuma iegadi;
4) Kvits par nodrosinajuma un reAistacijas naudas samaksu.

3.3. Ja peisona ir izpildrjusi 3o noteikumu 3.2.puntta prasTbas, ta tiek registeta izsoles
dalibnieku registracijas lapd, kura norada dahbqieka kAfias Nr., fiziskai personai
vardu, uzvardu, personas kodu, dz-rvesvietas adresi, juridiskai personai nosalkumu,
registmcijas Nr., juridisko adresi, atz-lmi par nodrosinajuma un registacijas naudas
samaksu. Registretajam izsoles dalibniekam izsniedz registracijas apliecrbL.

3.4. Izsoles dalibnieku registracija tiek uzsakta pCc pazi4ojuma par izsoli publiceianas
portala,,Latvijas Vestnesis".

3.5. Izsoles dalibnieks netiek registrEts, ja:
3.5.1 . Nav iesniedzis visus pras-ltos dokumentus;
3.5.2. Vcl nav iestajies vaijau ir beidzies dalibnieku rcgistracijas termi{$.

4. Izsoles norise.
4.l.lzsole notiek Alojas novada domes telpas, Jiiras iela 13, Aloja, Aloias novada,

20l4.gada l.oktobd plkst. 14:00.
4.2. Izsole var notikt af tad, ja rcgistrEjies un uz izsoli ieradies ir tikai viens dalibnieks.

DalTbniekiem, kuri nav ieraduSies uz izsoli, tiek atmaksata nodrosinaiuma nauda, bet
registacijas nauda netiek atmaksata.

4.3. Ja noteiktaja laika ir reAistrqusies vairak par vienu dalibnieku, bet uz izsoli ierodas
tikai viens dalibnieks, izsoli atliek uz divam stundam. Ja pec divam stundam parcjie
dalTbnieki nav ieraduSies, izsoles vad-ltajs pazilo vienu no Sadiem komisijas
l€mumiem:

4.3.1. sakt izsoli, piedaloties vienam izsoles dallbniekam;
4.3.2. noteikt, ka izsole nenotiek.

4.4. Ja izsole nenotiek, reAistrctajam dalTbniekam ir tiesTbas pieprasit atpaka! iemaksato
registracijas un nodrosinajuma naudu, kas jaatmaksa 7(septi!u) dienu laika no
pieprasljuma sa4emSanas.

4.5. Ja dalTbnieks nepieprasa iemaksato summu, viqam ir tiesibas salemt jaunu
registacijas apliecTbLr un piedalities atkafiota izsol€ bez 3o noteikumu 3.2.puntr ta
mineto dokumentu uzradTsanas un iesniegsanas.

4.6. Ja izsoles dal-rbnieks neierodas uz atkartotas izsoles pdneEishAciju, vils zaudC tiesfuas
piedal-rties Saja izsol€, ur vi4am septi$u dienu laika tiek atmaksata nodrosinajuma
nauda. ReAistrdcijas nauda Saja gadiume netiek atmaksata.

4.7. Izsoles dallbnieki pirms izsoles sakianas paJaksta izsoles noteiL-umus.
4.8. Izsoles gaita tiek protokoleta. Izsoles protokolA atspogulo visas Komisijas

pdekssCdeteja un izsoles dalTbnieku darbTbas izsoles gaita. Protokolu paraksta visi
komisiias locekli.



4.9. Komisijas priekSsedetajs, atklajotizsoli, iepazrstina ar komisijas sastavu un parliecinas
par izsoles dalibnieku ieraSanos saskala ar dallbnieku registracijas sarakstu.

4.10. Izsoles dahbnieku saraksta ieraksta katra dalibnieka vdrdu, uzvtudu vai
nosaukumu, ka af to parstavju, pilnvarotas personas vardu un uzvardu. Pilnvarotajai
personai jdiesniedz pilnvara, parstavim jauzrada dok-uments, kas apliecina ta
pdrstavibas tieslbas.

4.11. Izsoles vadltajs lsi Eksturo pardodamo nekustamo Tpasumu, pazi$o nosacrto
(sekohCjo) cenu, ka an izsoles soli - EUR 10 - summu, par kadu nosac-rta (sakotnCja)
cena tiek paaugstinata ar katu nakamo solijurnu.

4.12. Poc izsoles vadltaja zi$ojuma sakas solTsanas process.
4.13. Izsoles vaditdjs nosauc izsolamA nekustama Tpasuma sakotnejo cenu un jauta:

'..Kas sola vairdk?".
4.14. Izsoles dahbnieki sollianas procesa pacel savu reAistracijas kall-rti ar numuru.

Izsoles vadrtajs pazi4o solrtaja registracijas numuu un piedavato cenu. Ja neviens no
dalbniekiem vairs augstdku cenu nepiedava, izsoles vadltajs tTs reizes atkarto pCdejo

augsteko cenu un llkse to ar dmura piesitienu. Pec amula pCdCja (tlesa) piesitiena
nekustamais -rpasums ir perdots personai, kas sol-rjusi pCdCjo augstako cenu.
Dalibnieka relistracijas numurs un solrta cena tiek ierakstTti protokold.

4.15. Procesa gaitA, atsakoties no tupmakas solisanas, katrs nekustama -rpasuma

izsoles dalTbnieks apstipdna ar parakstu izsoles prctokola savu pedejo sollto cenu.
4.16. Dahbnieks, kas piedavajis visaugstako cenu, pCc nosolTsanas n€kavdjoties

uz.dda izsoles sagatavoSanas komisijai savu re6istracijas apliecrbu un ar savu parakstu
protokola apliecina taj a noraditds cenas atbilstibu nosolTtajai cenai.

4.1'7. Izsoles dalTbnieks, kurS nekustamo ipaiumu nosol-rjis, bet nevar komisijai
uzrAdTt registracijas apliecTbu un nepankstas protokola, tadeiadi iratteicies no nosolTta
nekustama ipasuma. Pec komisijas lemuma viqs tiek sv-rtrots no dallbnieku sanksta,
un vilam netiek atmaksata reAishacijas nauda un nodroSindjuma nauda. Ja pec tam
izsolc ir palikusi vismaz divi dalibnieki, tiek izdarrts attiectgs ieraksts protokolq un
izsole tuli4 tiek atkarbta. Ja palicis tikai viens dallbnieks, komisija fkojas atbilstosi
So noteikumu 4. l.punktam.

4.18. PCc visu protokola eksemplaru parakstTsanas dalibnieks, kas nosofijis
nekustamo -lpasumu, sa$em izzigu par izsole ieglto nekustamo -tpasumu. Izzi4a
noradtta nosol-rta nekustama lpasuma cena un samaksas kattba.

4.19. Izsoles dalibniekiem, kuri nav nosol-rjuSi nekustamo ipaiumu, atmaksa
nodrosinajuma naudu 5 darba dienu laika. Registracijas nauda netiek atmaksAta,
izgemot iajos noteikumos noteiktajos gadijumos.

5. Samaksas kdrtiba.
5.1. Nosol-ltajam divu nedelu laika jasamaksa par nosol-tto nekustamo lpaSumu sava

piedavata augstaka cen4 atrckinot iemaksato nodrosinajuma naudu. Naudajaiemaksa
Alojas novada dones bantas konta vai Alojas novada domes kas6.

5.2. Ja nosoLhjs ieprieks noteikaja laika nav samaksajis nosolTto summu, komisijai ir
tiesibas piedavat pirkt nekustamo lpaSumu parsolitajam pircejam par vi$a nosollto
augstako cenu. Pdrsol-rtajam pirc€jam ir tieslbas divu nedelu laika no piedavejuna
saltemsanas dielas pazilot komisijai par nekushma tpasuma pirkSanu par pasa
nosolTto augstako cenu. Ja parsolitais pircejs nesdedz atbildi noteiktaja temila, tiek
uzskatrts, ka vi$S ir noraid-rjis komisijas piedavajumus. Ja parsolTtais pirccjs piekTt
komisijas piedavajumam, nosolita summa j asamaksa Komisijas noteiktajA termina.

6. Nenotikusi izsole.
6.1. izsole atzlstama par nenotikuiu, ja:

6.1.1. noteiktaja laika ir registrejusies, vairdk par vienu dahbnieku, bet uz izsoli
nevi€ns neierodas;

6.1.2. neviens dalTbnieks nav pdrsol-rjis izsoles sdkumcenu;



6.1.3. noteiktaja termip neviens dalbnieks nav registrEjies.

7. Izsoles rezultatu apstiprinaiana un pirkuma hguma slegsana.
7.1.Izsoles uzvaGtajs uzqemas atbildr-bu par iespejamiem zaudejumiem, kas radu5ies

izsoldmajam nekustamajam -lpaSumam, laika no izsoles uzvarEtaja pazi+osanas lidz
pirkuma hguma slegsanai.

7.2. Izsoles protokolu apstiprina komisija 7 (septilu dienu) laika no izsoles dienas.
7.3. Izsoles rezultatus apstiprina Alojas novada dome tuvakaja domes scd6, kas seko pec

notikuSas izsoles.
7.4. Pirkuma lTgumu paraksta 7 (septi4u) dienu laika pcc izsoles rezultatu apstiprineSanas

dienas.
8. Komisijas 16muma parsiidzEiana.

8.1. Izsoles dalibniekiem ir tiesibas iesniegt sudzTbu Alojas novada domei par komisijas
veiktajam darbTbam 5 dienu laikd no izsoles dienas.

8.2. Ja Komisijas lemums tiek parsiidz6ts, paga-rinds So noteikumu 7.3,punkta noteiktais
temi4s.

Valdis Bdrda
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Latvijas Republika
ALOJAS NOVADA DOME

Reg.Nr.9o 000060032. JEra i el a l3,Aloja.Aloja novad,, LV - 4064, te1.64022920. f.kss 64023925. e p6rsr donE@aloja.lv

)6.08)014.

LEMUMS

ALOJA Nr.359
protokols Nr.l3 25#

Par pasvaldlbas nekustama as paqasts.

nosacltas cenas un atsavinaianas pazitroiuma aps'tiDrinasanu

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma ,,Publiskas personas mantas
atsavindsanas likuns" 4.panta cetutas dalas 5.punl<tu, 8.pantu, 37.panta pimas dalas
4.punktu, 45.panta t.eSo dalu, LR likuma,,Par valsts un pasvaldTbu finanSu tLdzeklu un
mantas izsherdesanas nove*anu" 3.pantu, un saskala ar Alojas novada domes
26.02.2014.Iemumu Nr.71 "Par dzlvokla Nr.7, "Lazdas", Vilzeni, Braslavas pagasts,
atsavinasanas uzsaksanu", kd arT Finansu un attistlbas komitejas 20l4.gada 2o.augusta
atzinumu, Alojas novada dome, atklati balsojot, nolernj:

l.Apstipdnat Alojas novada domei piederosa nekustAma Tpaiuma - dztvokla
Nr.7 "Lazdas", Vilz€nos, Braslavas pagasta un koplpa5uma 6940/18989 domajamo
dalu no majas Lrn zemes, kas registreta Braslavas pagasta zemesgrAmatas nodalljuma
Nr.100000195191-7 2014.gada 20j[nija ar kadastra Nr. 6644 900 0044, kopplatiba
87,5 mz, nosacTto ccnu EUR 1084,81 (viens t[kstotis asto[desmit detri erro un 81
cerls) t.sk.:

l.l.dzrvokla inventarizacijas lietas sagatavoiana - EUR 71,36;
1.2. kadastra izzi4a VZD - EUR 7,11;
l.3.kancelejas nodeva ierakstiianai zemesgrdmata EUR 21,34;
l.4.nekustamd Tpasuma vefiCsana - EUR 85,00;
l.5.noteikta tirgus v€rtTba EUR 900,00.

2.Noteikt maksa5anas frdzekli - 100o/o eurc.
3.Apstiprinat nekustama -rpasuma - "Lazdas"-1, VilzEnos, Braslavas pagasta, Alojas
novada atsavinesanas pazi4ojumu saskagd ar pielikumu.
4.Nosiitit atsavinasanas pazi4ojunu pirmpirkuma tieslgajai personai - dzlvokla imiecei
Gintai Vitolai.

Z/ vatdisBafia
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Pielikums
APSITPRINATS

ArAlojas novada domes
20l4.gada 26.argtsta

lCmumu Nr.359 (protokols Nr.13 31#)

PAZINOJUMS

Par nekustami lpasum - "Lazdas", VilzEni, Braslavas pagasts dzlvokla Nr.7 un' kopipasuma domajamo dalu no biives un zemes, atsavinSsanu

Alojas novada dom6 2014.gada 22janvaf sa$emts J[su - Gintas V-ltolas-
atsavindsanas ierosindjums par nekustama lpasuma "Lazdas"-1, Braslavas pagastd
atsavinasanu.

Pamatojoties uz Alojas novada domes 26.02.2014. lemumu Nr.71 "Par dzivokla
Nr.7 "Lazdas", Vilz€ni, Braslavas pagasts, atsavindsanas uzsakSanu", dome Jums
piedava izmantot pirmpirkuma tiesTbas par Sadu nekustamo ipaiumu:

l.Visperigas ziBas par atsavinamo nekustamo ipasumu:

1.1.Nekustama lpasumaadrese: "Lazdas'a7, Vilzeni, Braslavas pagasts, Alojas novads.
1.2.Nekustama lpa5uma kadastra Nr.6644 900 0044.
l.3.KopipaSuma domajama dala no daudzdzrvoklu mdjas un zemes 6940/18989,
dzTvokla platrba 87,5 m', turpmak tekstA kopA - dzTvokla ipasums.

2.Dzlvok]a lpasuma cena, maksisanas lldzekli un samaksas karubal
2.l.Pamatojoties uz 20l4.gada ljulija seftificetas nekustama rpasuma vefietajas
l.Apeines (sertifikats Nr.110.) sagatavoto nekustama -lpasuma tirgus novCrtejumu, ka
arT ieskaitot pirkuma naksa ar dzTvokla atsavindsanu saist-ttos izdevumus, pirkuma
maksa noteikta EUR 1084,81 (viens t[kstotis astol,]desmit detri erro ]ti:'8l cents)
2.2.Dzrvokla lpasuma pirkuma maksas sarnaksas karttba: viena meneSa laika pec
apliecinajuma par pirmpirkuma tiesr-bu izmanto3anu iesniegsanas domC, samaksat visu
pirkuma maksu, iesniedzot domei pirkuma samaksas apliecinoio dokumentu originalu
vai uz nomaksu ar termi$u ne ilgak par pieciem gadiem, maksaiot likumiskos
procentus. (60% gada no nesamaksatas pirkuma summas).

3. Nododamas tiesibas un pienAkumi:
3.l.Samaksat visus ar pirkuma llguma noslegsanu un registaciju zemesgramata
saist-rtos nodoklus un nodevas.
3.2.leverot uz dzTvok]a ipaiumu gulstosos pienakumus, saisflbas un apgmtinajumus.

4. PircEja darbibas pcc iI pazilrojuma sa4emsanas:
4.l.Viena mcneia laika no 31 pazilojuma sa$emianas iesniegt domei apliecinajumu par
velmi iegedeties dzfvoklaTpaiumu ar ieprieksminetajiem nosac-1jumiem.
4.2.Apliecinajums par vClni izmantot savas pimpirkuma tieslbas iesniedzams briva
lb1ma iesnieguma veidd Alojas novada dom6, Jiiras iela 13, Aloja, darba dienas no
plkst. 8.00-12.00 un 13.00-17.00.
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5. Domes darblbas pEc apliecinajuma sa4emsanas:
5.1.PCc apliecinajuma sa4emianas dome sagatavos pirkuma llguma projektu.
5.2.P€c pirkuma Lguma projekta sagatavosanas un pirkuma maksas apliecinosa
dokumenta sa+emsanas, dome nosiUs uzaicinajumu noslegt pirkuma l-rgumu un Jtsu
norad-lto adresi.

6, Pirkuma liguma noslegianas kdrUba:
6.1.Pec pirkuma hguma projekta un uzaicinajuma sapem3anas Jums divu ned€lu laika
jasniedz domei atbilde par pirkuma llguma nosl€gSanu vai nenosl6g3anu.

Domes Valdis Barda
. *\-. \-t-'
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Latvijas Republika
ALOJAS NOVADA DOME

ReE.Nr.90000Q60032, Jura ie]. 13, Aloje, AbFs novadd, LV - 4064, re1.64022920, faks 64021925, o - p6ts doh€@aloja.lv

26.08.20t4.

LEMUMS

ALOJA Nr.360
protokols Nr.13 32#

Pax paivaldTbas nekustama -rya enas un
atsavinasanas p4ziDqiuqalBsliptiqAgaru

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma ,,Publiskas personas mantas
atsavinaSanas likums" 4.panta cetutes dalas s.punltu, 8.pantu, 37.panta pirmas dalas
4.punktu, 45.panta treSo dalu, LR likuma ,,Par valsts un paSvaldlbu finan3u lTdzeklu un
mantas izskerdesanas noversanu" 3.pantu, un saska$a ar Alojas novada domes
26.02.2014. lemumu Nr.70 "Par dzrvokla Nr.4, Liela iela 13, Staicele, atsavindsaras
uzsdkSanu", ka an Finansu un attTsubas komitejas 20l4.gada 2O.augusta atzinumu.
Alojas novada dome, atklati balsojot, nolemj:

l.Apstiprinat Alojas novada domei piederosd nekustama lpasuma - dzivokla
Nr.4 Liela iela 13, Staicele un kopipaSuma 4664/26724 domajamo dalu no majas un
zemes, kas registCta Staiceles pilsEtas zemesgFmatas nodalljuma Nr.334-4 2014.gada
25jilnija ar kadastra Nr. 6617 900 0064. kopptatTba 46,6 m2, nosacTto cenu EUR
1584,81 (viens tiikstotis pieci simti astoldesmit detd e,r"o un 81 certs) t.sk.:

1.1.dz1vok1a inventarizacijas lietas sagatavosana - EUR 71,36;
1.2. kadastra izzi4a VZD - EIJR7 ,ll;
l.3.kancelejas nodeva ierakstTSanai zemesgramata EUR 2 1,34;
l.4.nekustama TpaSuma vCl1esana - EUR 85,00;
l.5.noteiktA tiryus vCftlba EUR 1400,00.

2.Noteikt maksasanas lldzekli - l00yo eurc.
3.Apstipdnet nekustama lpasuma - Liela iela 13-4, Staicel€, Alojas novada
atsavineSanas paziqojumu saskar,rd ar pielikumu.
4.Nosttit atsavinasanas pazilojumu pirmpirkuma ti€stgajai pe$onai - dzwokla -rmiecei

Randai Grumslei.
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Pielikums
APSTIPRNATS

ar Alojas novada domes
2014.gada 26.augusta

lcmumu Nr.360 (protokols Nr.13 32#)

PAZINOJUMS

Pai nekustama lpasuma - Liela ieln 13, Staicelc dzlvokla Nr.4 un koplpaSuma' domajamo dalu no biives un zemes, atsavinasanu

Alojas novada domc 20l4.gada 2Ojanvari salemts Jiisu Randas Grumsles-
atsavinasanas ierosindjums par nekustama lpaiuma - Liela iela 13-4, Staicelc,
atsavinasanu.

Pamatojoties uz Alojas novada domes 26.02.2014. lemumuNI.TO "Par dzivokla
Nr.4, Liela iela 13, Staicel€, atsavinasanas uzsakianu", dome Jums piedava izmantot
pirmpirLuma liesibas par Sadu neluslamo rpaSumu:

l.Visparlgas zilas par atsavinamo nckustamo lpaSumu:

1.1.Nekustama tpaSuma adrese: Liela iela l3-4, Staicele, Alojas novads.
I .2.Nekustama TpaSuma kadastra Nr.6617 900 0064.
I.3.Kopipa3uma domajame dala no daudzdzrvoklu majas un zemes - 4664126724,
dzTvokla platTba 46.6 m . rurpmak teksla kopa - dzTvokla rpasums.

2.D7,-rvok!a lpasuma cena, maksasanas lldzekli un samaksas karuba:
2.l.Pamatojoties Dz 2jl4.gada ljolija sertificetas nekusama rpasuma vefiCtajas
I.Apeines (sertifikats Nr.l10.) sagatavoto nekustama ipasuma tirgus novertCjumu, ka
af ieskaitot pirkuma maksa ar dzivokla atsavinasanu saistTtos izdevumus, pirkuma
maksa noteikta EUR 1584,81 (viens tukstotis pieci simti astoldesmit detri erlo un 81
ce ti)
2.2.D21\ok!a lpasu1na pirkuna maksas samaksas kdrtba: viena meneSa laika pac
apliecindjuma par pirmpirkuma tiesibu izmantosanu iesniegsanas domC, samaksat visu
pirkuma maksu, iesniedzot domei pirkuma samaksas apliecinoSo dokumentu orilinalu
vai uz nomaksu ar temilu ne ilgak par pieciem gadiem, maksajot likumiskos
procentus. (602 gada no nesamaksatas pirkuma summas).

3. Nododamas tiesibas un pienakumi:
3.l.Samaksat visus ar pirkuma liguma noslegSanu un reAistreciju zemesgrdmata
saistitos nodoklus un nodevas.
3.2.leverot uz dzTvokla lpasumu gulstosos pienakumus, saistTbas un apgmtinajumus.

4. Pirc6ja darblbas pcc SI pazi4ojuma saBemianas:
4.1.Viena meneia laikano ST pazi+ojuma sa4em5anas iesniegt domei apliecinajumu par
velmi iegadaties dzTvokla rpa5umu ar iepriek3minCtajiem nosacr:iumicm.
4.2.Apliecinajums par velmi izmantot savas pirmpirkuma tiesTbas iesniedzams br-lvA
forma iesnieguma veida Alojas novada dome, Jflras iela 13, Aloj4 darba dienas no
plkst. 8.00-12.00 un 13.00-17.00.
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5. Domes darbibas pCc apliecinajuma salemlanas:
5.1.Pcc apliecinajuma sa$emsanas dome sagatavos pirkuma llguma projektu.
5.2-Pec pirkuma llguma projekta sagatavo5anas un pirkuma maksas apliecinoSa
dokumenta sa4emsanas, dome nos[tis uzaicinajumu noslEgt pirkuma ligumu un J[su
norad-rto adresi.

6. Pirkuma l-rguma noslCgianas kart ra:
6.l.Pec pirkuma lTguma projekta un uzaicinajuma sagemsanas Jums divu nedclu laika
jasniedz domei atbilde par pirkuma lTguma noslCg5anu vai nenoslCg5anu.

Valdis Barda
v,3a

<V.ry



Latvijas Republika
ALOJAS NOVADA DOME

Reg.Nr.9O00O060O32, .,[6 iela 13, Alojq Alojas iovad,, LV _ 4064. ie1.64022920, f.tss 64023925, e pdls: dom@slojalv

26.08.2014.

LEMUMS

ALOJA Nr.361
protokols Nr.13 33#

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma ,,Publiskas pe$onas mantas

atsavin6ianas likums" 4.panta ceturtas dalas s.punktu, 8.pantu, 37.panta pirmas dalas

4.punktu, 45.panta tedo dalu, LR likuma ,,Par valsts un pasvaldlbu finansu lldzeklu un

mantas izsherdesanas novedanu' 3.pantu, un saskaqa ar Alojas novada domes

26.06.2014. l€mumu Nr.3l3 "Par nekustama lpasuma "Vecka$epes 1"- 4,

Bnnzemnieku pagasta atsavinasanas uzsakianu", ka ari Finansu un attTstTbas komitejas

2014.gada 20.augusta atzinumu, Alojas novada dome' atklati balsojot, nolemj:

l.Apstipdnat Alojas rovada domei piederosa nekustama Tpasuma dzivokla

Nr.4 4-dzrvok]u maja "Veckalepes 1", Brivzemnieku pagash, un koplpaiuma

102312357 domajamo dalu no 4-dtlvoklu mdjas un zemes, kas registlcta Brivzemnieku

pagasta zemesgramatas nodal-rjuma Nr.100000524911-4 2013 gada 4 novembrT ar

iadastra Nr. 6648 900 0111, kopplatrba 102,3 m2, nosac-lto cenu EUR 1549,46 (viens

ttkstotis pieci simti detrdesmit devirJi erlo !\ 46 centi) t.sk.l
l.l.dzTvokla inventarizacija - EUR 116,78;

1.2. kadasttarzzilaVzD - EUR 7,11;

l.3.kancelejas nodeva ierakstlsanai zemesgramata EUR 2 1,34;

l.4.nekustama rpaSuma vcfiesana - EUR 85,00;

1.5. sadalTsana dzivoklu lpa5umos - EUR 38,56;

1.6. robezu uzmcn-Sara - EUR 80,67;
l.5.noteiktzi tirgus vcrtl-ba EUR 1200,00.

2.Noteikt maksaianas lldzekli - l00yo euro .

3.Apstipdnat nekustama lpasuma - "Veckalepes l"-4, Brlvzemnieku pagasta, Alojas

novada atsavinaianas pazi4ojumu saska4a ar pielikumu.

Vijai Ro\ei.

nosacTtas cenas un atsavinalanas pazirloiuma apstiprinaianu

-Y. t;/

Domes Valdis Barda
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Pielikums
APSTIPRINATS

ar Alojas novada domes
2014.gada 26.augusta

lemumu Nr.361 (protokols Nr. 13 33#)

PAZIryOJUMS

Par nekustama ipasuma - "Vecka4epes 1", Brivzemnieku pagasta dzr=voqa Nr.4
un kopipaiuma domejamo dalu no 4 - dzivoklu majas un zemes, atsavinasanu

Alojas novada dom€ 2014.gada 9junija (dok. reg.domC 09.06.2014. Nr.3-
8/14/482-R) saqemts Jtsu - Vijas Ro\es- atsavinaianas ierosindjums par nekustama
lpasuma - "Veckaqepes 1"-4, Bfvzemnieku pagasta, atsavinasanu.

Pamatojoties uz Alojas novada domes 26.06.2014. lemumu Nr.313 "Par
nekustamd lpasuma "Vecka$epes I'L4, Bfvzemnieku pagasta atsavinasanas
uzsaksanu", dome Jums piedavA izmantot pirmpirkuma tiesrbas par Sadu nekusiamo
IpaSum u I

l.Vispariges ziBas par atsavinamo nckustamo Ipalumu:

1.l.Nekustamd -rpasuma adrese: "Veckalepes 1':4, Bfvzemnieku pagasts, Alojas
novads.
l.2.Nekustama lpasuma kadastra Nr.6648 900 0i 11.
l.3.KopipaSuma domejama dala no 4 - dzlvokla majas un zenes 102312357, dzlokla
pralrDa ruz.J m_. tutpm,lK leKsta Kopa - oTtvoKta rpasums.

2.Dzivokla ipasuma cena, maks5lanas lldzekli un samaksas karUba:
2.l.Pamatojoties Dz 20l4.gada lgjunija sefiificetas nekustame ipasuma vertCtajas
I.Apeines (se.tifikats Nr.ll0.) sagatavoto nekustama -tpasuma tirgus novefieiumu, ka
ari ieskaitot pirkuma maksa ar dzTvokla atsavinasanu saistTtos izdevumus, pirkuma
maksa noteikta EUR 1549,46 (viens t[kstotis pieci simti ietdesmit deviqi er"o 46
centi).
2.2.Dz;|tokfa Tpasuma pirkuma maksas samaksas kafiTba: viena menesa laika pCc

apliecinajuma par pirmpirkuma tieslbu izmantosanu iesnieg5anas dome, samaksat visu
pirkuma maksu, iesniedzot domei pirkuma samaksas apliecinoio dokumentu originalu
vai uz nomaksu ar temi$u ne ilgak par pieciem gadiem, maksajot likumiskos
proce[tus. (60% gada no nesamaksatas pirkuma sunmas).

3, Nododamds tieslbas un pienekumi:
3.1.Sama.ksat visus ar pirkuma liguma noslEgianu un regisheciju zemesgrAmatA
saistTtos nodoklus un nodevas.
3.2.leverot uz dzTvokla ipaSumu gulstosos pienakumus, saistibas un apgrutinajumus.

4. PircEja darbibas pec 5i pazilojuma sr4emsanas:
4.l.Viena mene5a laika no Sipazi4ojuma salem5anas iesniegt domei apliecinajumu par
vClmi iegedaties dzlvokla rpasumu ar ieprieksminetajiem nosacTjumiem.
4.2.Apliecinajums par vElmi izmantot savas pirmpirkuma tiesTbas iesniedzams brTvd
formd iesnieguma veida Alojas novada dome, Juras iela 13, Aloja, darba dienas no
plkst. 8.00-12.00 un 13.00-17.00.
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5. Domes darbtbas pcc apliecinajuma salemsanas:
5.1.Pcc apliecinajuma salemsanas dome sagatavos pirkuma liguma projektu.
5.2.Pcc pirkuma liguma projekta sagatavosanas un pirkuma maksas apliecinosS

dokumenta sa+emsanas, dome nosiitTs uzaicinajumu noslcgt pirkuma lTgumu un Jisu
nored-rto adresi.

6. Pirkuma l-rguma nosl€gianas karUba:
6.l.Pec pirkuma hguma projekta un uzaicinajuma sa$emianas Jums divu nedclu laika
jasniedz domei atbilde par pirkuma l-rguma noslegsanu vai nenoslegsanu.

V/ ,uro,""u,ou

/



Latvijas Republika
ALOJAS NOVADA DOME

ReB.Nr.90(]l)()O6OO32, Jnr.s iela 13, Alojt, Alojas novadd, LV - 4064, tel64022920, fal6s @023925 0- pasls: done@aloja lv

26.08.20t4.

LEMUMS

ALOJA Nr.362
protokols Nr. 13 34#

ibas neku - dzTvokla Nr ". Bnnzem

Pamatojoties uz Publiskas pemonas mantas atsavinasanas likuma 3.panta

pirmas dalas l.punktu, 4.panta otlo dalu un l0.pan1u, Publiskas personas finanKu

l-rdzeklu un mantas izskcrdcsanas novcrSanas likuma 3.pantu un lemot vcra Alojas

novada domes 29.01.2014. lemumu Nr.42 ,,Par BrTvzemnieku pagasta nekustama
-rpaiuma ,,Pdedes" dzlvokla Nr'4 atsavinasanas uzsdkSanu" un Finansu un attTstibas

tomitejas 2014.gada 2o.augusta atzinumu, Alojas novada dome, atklati balsojot,

nolemj:
1. Apstiprinat Alojas novada domei piederoSa nekustama Ipaiuma - dzwokla

Nr.4, .,Priedes", Brlvzemnieku pagasta, AIojas novadd, kas sastav no dzlvokla ar kopcjo

plat-rbu 71,5 m2 un ar to saistitas daudzdzivoklu majas koprpasuma 715111538

domajamas dalas, ka an kopipasuma 715/11538 domajamas dalas no zemes' kas

reAisteti Brivzemnieku pagasta zemesgramalu nodal-ljuma Nr. 218 4 20|4.gada 3.apr l
ar kadastra numwu 6648 900 0063, nosacito cenu EUR 1998,01 (viens ttrkstotis devilli

simti devindesmit asto4i e4ro, viens cents).

2. Apstiprinat paivaldTbas nekustame lpasuma - dtlvokla Nr.4, ,,Priedes",

Brlvzemnieku pagasta, Alojas novada, izsoles noteikumus saska46 ar pielikumu Nr'1'

3. Uzdot Aloias novada domes PaSvaldTbas rpaluma privatizacijas un

atsavinAsanas komisijai organizet izsoles procedtuu saska{ta ar izsoles noteikumiem, un

iesniegt Alojas novada dome apstip nalanai izsoles rezultatus.

/ r^ur""u,uur

Dagasta. nosacltas cenas un izsol€s noteikumu apslipli8d4lq

rPf""\))
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PIELIKUMS
APSTIPRINATS

ar Alojas novada domes
2014.gada 26.augusta

l€mumu Nr.362 (protokolsl3 34#)

IZSOLES NOTEIKUMI.

1. Visparlgie noteikumi.
Mutiska izsole ar augsupejoSu soli, nore\inus veicot eulo, tiek pardots dzivokla

Tpasums Nr.4. .-Priedec". Bnvzemnieku pagasla. 4.lojas novadS- un kopipasuna
domajamas da]as no daudzdzwoklu majas un zemes. Izsole tiek fkota saskala ar
Publiskas personas mantas atsavineianas likumu un Publiskas personas hnaniu
lTdzeklu un mantas izskerdesanas noversanas likuma 3 .pantu.

1.1. Paivaldrbas nekustama -rpaSuma dzrvokla Nr.4, ,,Priedes", Brlvzemnieku
pagasta, Alojas novada, turpmak teksta ,,nekustamais ipaiums", izsoles
noteikumi nosaka kaftibu, kada organizejama nekustama ipasuma izsole
atbilstoSi,,Publiskas personas mantas atsavinasanas likumam".

1.2. Izsoli organizc Alojas novada domes PaivaldTbas rpasuma privatizacijas un
atsavinasanas komisija, turpmak tekste - komisija.

1.3. Nekustama rpasuma izsole notiks Alojas novada dome, Jwas iela 13, Aloia,
Alojas novada, 20l4.gada Loktobn, plkst.l5:00.

1.4. Nekustama rpasuma izsoles veids mutiska izsole ar auglupejoSu soli.
1.5. Nekustama rpasumanosacrtA cena - EUR 1998,01 (viens tiikstotis devigi simti

devildesmit astolli er,"4 viens cents
1.6. Nekustama rpaSuma izsoles solis - EUR 10,00 (desmit erro).
1.7. Nodrosinaiuma nauda 100/o apmera no nekustama -tpaSuma nosac-ltas cenas,

tas ir, EUR 199,80 (viens simts devildesmit clevigi euro,8o centi), kas
jaiemaksa Alojas novada domes bankas konta AS ,,Swedbank", bankas kods
HABALV22, korta Nr. LV12HABA0551026085817 vai Aloias novada
domes kase. NodroSinajums tiks uzskauts par iesniegtu ja, ieprieki mineti
naudas summa bls ieskaitita Alojas novada domes bankas konta vai Alojas
novada domes kase.

1.8. Registaciias nauda EUR 15,00 (piecpadsmit ezro,), kas jaiemaksA Alojas
novada domes bankas kontA AS ,,Swedbank", bankas kods HABALV22,
konta Nr. LV12HABAO551026085817, vai Alojas novada domes kasE.

1.9. Sludinajums par izsoli tiek publicets poftala ,,Latvijas vestnesis,,, Alojas
novada domes informativaja izdevume ,,Alojas novada v€stis,,, ka an Aloias
novada majas lapa www.aloja.lv . Pazi4ojums par izsoli izliekams ari pie
nekustama 

_rpasuma.

1.10. Izsoles rezultatus apstiprina Alojas novada dome.

a - dzlvokla Nr.4



2, Informacija par nekustamo Ipasumu.
2.1. Nekustamais ipasums atrodas ,,Priedes"-4, Brivzemnieku pagasta, Alojas

novada un sastav no 715l11538 koplpasuma domajamam dalam no

daudzdzwoklu majas un zemes, ar kopcjo platTbu 71,5 m'.
2.2. Nekustamais tpaiums ir registcts Limbazu zemesgramatu nodalas

Bn-vzedmieku pagasta zefiesgr-amata 20l4.gada 3.aprTlT' nodalTjuma Nr.2l 8

4, uz Alojas novada pasvaldibas varda.

3. Noteikumi dallbai izsole.
'3.1. Par izsoles dallbnieku var klflt jebkura fiziska vai juridiska persons, kwa

saska4e ar Latvij as Republ ike speka esolaj iem nomativaj iem aktiem var iegut

Ipaiume nekustamo -lpasumu un noteiktaja tetmi$a ir izpild-rjusi izsoles

noteikumos minetds PrasTbas.
3.2. Lai piedalTtos izsolc, no izsoles pasludind3anas dienas potala ,,Latvijas

vestnesis" lldz 2014.gada 30.septembra plkst 14:00 Alojas novada domE,

Jiiras iela 13, Aloja, Alojas novadS, jaiesniedz iadi dokumenti:
3.2. L Fizislai personai:

1) Kv-lts par nodrosinajuma un registacijas naudas samaksu;

2J lzzila par dzT\esvietul
3) JauzrAda Pase.

3.2.2. Juridiskai personai:
l) ReAistecijas apliecibas kopija;
2) Parstavja pilnvara;
3) Juddiskas personas lcmums par nekustama lpaiuma iegadi;
4) Kvlts par nodrcSinajuma un registecijas naudas samaksu.

3.3. Ja persona ir izpildr]usi so noteikumu 3.2.puntta pras-lbas, ta tiek registfeta

izsoles dalTbnieku relistracijas lapa, kurd norada dalibnieka kefias Nr., fiziskai
personai vardu, uzvardu, personas kodu, dzTvesvietas a&esi' juridiskai

personai nosaukumu, reAi$acijas Nr., ju disko adresi, atzlmi par

nodroiinejuma un reAistracijas naudas samaksu. Registrctajam izsoles

dahbniekam izsniedz relistacijas apliecibu
3.4. Izsoles dalibnieku registracija tiek uzsakta pec pazi4ojuma par izsoli

publice5anas poftala,,Latvijas Vcstnesis"
1.5. lzsoles dalrbnieks netiek regisrets. ja:

3.5.1. Nav iesniedzis visus prasr=tos dokumentus;
3.5.2. Vel nav iestajies vaijau ir beidzies dalTbnieku registlacijas t€mi4S.

4. Izsoles norise.
4.1. Izsole notiek Aloias novada domes telpas, Juas iela 13, Aloja, Alojas novada'

2014.gada Loktobn plkst. 1 5:00.
4.2- lzsole var notikt arT tad, ja reAishcjies un uz izsoli ieradies ir tikai viens

dalibnieks. Dalibniekiem, k-uri nav ieradusies uz izsoli, tiek atmakseta

nodrosinaiuma nauda, bet registacijas nauda netiek atmakseta.

4.3. Ja noteiktaja laika ir relistr€jusies vairak par vienu daltbnieku, bet uz izsoli

ierodas tikai viens dahbnieks, izsoli atliek uz divdm stundam. Ja pec di\'am
stundam parcjie dalibnieki nav ieraduiies, izsoles vadTtajs pazi4o vienu no

Sadiem komisijas lemumiem:
4.3.1. sekt izsoli, piedaloties vienam izsoles daltbniekam;
4.3.2. noteikt. ka izsole nenotiek.



4.4. Ja izsole nenotiek, re6istretajam dalbniekam ir tieslbas pieprasit atpakal
iemaksato re6istraclas rm nodroSinajuma naudu, kas jaatmaksa 7(septi+u)
dienu laika no piepras-ljuma sa(lemSanas.

4.5. Ja dalTbnieks nepieprasa iemaksato summu, vi$am ir tiesTbas sa$emt jaunu
registracijas aplieclbu un piedalrties atkartota izsole bez So noteikumu
3.2.punkta min6to dokumentu uzradlsanas un iesniegSanas.

4.6. Ja izsoles dalfunieks neiercdas uz atkartotas izsoles pareAistraciju, viq! zaude
tiesTbas piedalTties Saja izsole, un vi$am septi+u dienu laika tiek atnaksata
nodrolindjuma nauda. Registracijas nauda Saja gadiuma netiek atmaksata.

4.7. Izsoles dalTbnieki pirms izsoles sdkianas paraksta izsoles noteikumus.
4.8.'Izsoles gaita tiek protokolcta. Izsoles protokola atspogulo visas Komisijas

priekSsedetaja un izsoles dahbnieku darbibas izsoles gaita. Prctokolu paraksta
visi komisijas locekli.

4.9. Komisijas priek5scdetAjs, atklajot izsoli, iepazlstina ar komistas sastdvu un
perliecinas par izsoles dahbnieku ie.aSanos saskaqd ar dalibnieku registracijas
sarakstu.

4.10. Izsoles dalibnieku samkste ieraksta katra dalibnieka vardu, uzvdrdu vai
nosaukumu, ka af to parstavju, pilnvarotas perso{as vardu Ltn uzvardu.
Pilnvarotajai personai jaiesniedz pilnvara, parstavim jauaada dokuments, kas
apliecina ta parstavibas tiesibas.

4.11. Izsoles vadTtAjs tsi raksturo pardodamo nekustamo rpaiumu, pazilo
nosacTto (sakotnejo) cenu, ka ari izsoles soli - EUR 10 - sul]mu, par kadu
nosacrta (sakotneja) cena tiek paaugstinAta ar katru nAkamo solljumu.

4.12. PCc izsoles vadrtaja zi4ojuma sakas solTlanas process.
4.13. Izsoles vadiltajs nosauc izsolama nekustama rpasuma sakotnejo cenu un

iauta: ,,Kas sola vaidk?".
4.14. Izsoles dalTbnieki sohsanas procesa pacel savu registracijas kartTti ar

numuru. Izsoles vad-ltajs pazilo soLteja reAistracijas numuu un piedavato
cemr. Ja neviens no dallbniekiem vairs augsteku cemr nepieddvd, izsoles
vadTtajs tris reizes atkafto pedejo augstako cenu un fikse to ar amua piesitienu.
PCc amura pCdCja (tresa) piesitiena nekustamais rpaSums ir pardots pe$onai,
kas sol-rjusi ped€jo augsteko cenu. Dalibnieka rcAisftacijas numurs un sol-rta
cena tiek ierakst-tti protokola.

4.15. Prccesa gaita, atsakoties no tupmakas solisanas, katrs nekustama Tpasuma
izsoles daLbnieks apstiprina ar parakstu izsoles protokola savu pedejo sol-rto
cenu.

4.16. Dahbnieks, kas piedavajis visaugstako cenu, pec nosolTsanas nekavdjoties
uaada izsoles sagatavosanas komisijai savu regishacijas apliecfuu un ar savu
parakstu prctokola apliecina taja norad-ltas cenas atbilshbu nosolltaiai cenai.

4.17. Izsoles dalTbnieks, kuri nekustamo lpasumu nosolTjis, bet nevar komisijai
uzrad-lt registracijas apliecibu un neparakstas protokola, tadejadi ir atteicies no
nosolita nekustama lpaSuma. Pec komisijas lCmuma viBS tiek sv-ltots no
dahbnieku saraksta, rm vilam neti€k atmaksata relistracijas nauda un
nodrosindjuma nauda. Ja pec tam izsole ir palikuSi vismM divi dalibnieki, tiek
izdarits attiecrgs ieraksts protokola, un izsole n i4 tiek atkaftota. Ja palicis
tikai viens dalibnieks, komisija nkojas atbilstosi So noteikumu 4.1.pun1,tam.

4.18. PCc visu protokola eksempleru paraksfiianas dalibnieks, kas nosol-rjis
nekustamo -rpasumu, sa4em izziqu par izsol€ iogiito nekustamo Tpasumu.
Izzi4a norad-lta nosollte nekusbma Tpasuma cena un samaksas kAftiba.



4.19. Izsoles dalTbniekiem, kuri nav nosol-rjuii nekustamo ipasumu, atmaksa
nodroSinajuma naudu 5 darba dienu laika. Registraclas nauda netiek
atmaksata, izl€mot Sajos loteikumos noteiktajos gad-rjumos.

5, Samaksas k:irdba.
5.1. Nosolltejam divu nedelu laika jasamaksa par nosolito nekustamo lpasumu

sava piedavata augstaka cena, atrekinot iemaksato nodrosinajuma naudu.
Naudajdiemaksd Alojas rovadadomes bankas konta vai Alojas novadadomes
Kase.

5.2. Ja nosol-rtajs ieprieks noteiktaja laika nav samaksdjis nosolTto summu,
komisijai ir tiesrbas piedavat pirkt nekustamo lpaiumu parsohtajam pirccjam
par vila nosolito augstako cenu. PaNolrtajam pirccjam ir tiesTbas diru ned€]u
laika no piedavajuma salemianas dienas paziqrot komisijai par nekustama
-rpaiuma pirkSanu par pasa nosol-rto augstako cenu. Ja parsolitais pircejs
nesniedz atbildi noteiktaje telmilr4 tiek uzskatits, ka viqs ir noraidljis
komisijas piedavajumus. Ja parsolltais pircejs pieknt komisijas
piedavajumam, nosolrta summa j asamaksa Komisijas noteiktaja termi$a.

6. Nenotikusi izsole.
6.1 . Tz.ole arzTs(ama par nenolikusu. ja:

6.1.1. noteiktaja laikd ir registrEjuSies, vairak par vienu dalibnieku, bet uz
izsoli neviens neierodas;

6.1 .2. neviens dalibnieks nav parsol-rjis izsoles sakumcenu;
6.1.3. noteiktaja termi4a neviens dalbnieks nav reAistrcjies.
7. Izsoles rezultatu apstiprinasana un pirkuma l-rguma slEgsana.

7.l.lzsoles uzvarctajs uzlemas atbildibu par iesp€jamiem zaud-jumiem, kas

raduSies izsolamajam nekustamajam Tpalumam, laika no izsoles uzvarctaja
paziqoianas |-rdz pirkuma hguma slcgSanai.

7.2. Izsoles protokolu apstiprina komisija 7 (septiqu dienu) laike no izsoles diena".
7.3. Izsoles rezultatus apstipdna Alojas novada dome tuvakaje domes scdc, kas

seko pec notikusas izsoles.
7.4. Pirkuma l-lgumu paxaksta 7 (septilu) dienu laika pec izsoles rezultau

apstiprinaianas dienas.
8. Komisijas lemuma p:irsiidzEiana.

8.l.lzsoles dalbniekiem ir tiesrbas iesniegt sudzTbu Alojas novada domei par
komisijas veiktajam darbTbam 5 dienu laika no izsoles dienas.

8.2. Ja Komisijas lemums tiek parstdzets, pagadnas So noteikumu 7.3.puntta
noteiktais termi4s.

Valdis Barda
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Par Dasvaldlbas nekustama Tpasuma - dzivoKa Nr.18. ..Salkas". Ozolmuiza.
Bnlzennieku Daqasts. nosac-ltas cenas un izsoles noteikumu apstiprinasanu.

Pamatojoties uz Publiskas petsonas mantas atsavinasanas likuma 3.panta pirmas
dalas l.punttu, 4.panta otro dalu un lo.pantu, Publiskas personas finansu hdzeklu un
mantas izskCrdeianas noverSanas likuma 3.pantu un lemot vCra Alojas novada domes
29.01.2014. lemumu Nf.l71 ,,Par B{vzemnieku pagasta nekustama rpaduma ,,Salkas"
dzTvokla Nr.l8. atsavinasanas uzseksanu" un FinanSu un attistibas komitejas 2014.gada
2o.augusta atzinumu, Alojas novada dome, atklati balsojot, nolemi:

" 1. Apstip net Alojas novada domei piederosa nekustamAipaiuma dzwoklaNr.18,
,,Salkas", Ozolmuiza, Bfvzemnieku pagasta, Alojas novade, kas sastdv no dz-lvokla ar
kopejo platTbu 72,2 m2 tn ar to saisfitas daudzdzwoklu majas kopipasuma 666/21358
domajamas dalas, ka ari koprpaSuma 666/21358 domdjamas dalas no zemes, kas relistu€ti
Br-wzemnieku pagasta zemesgramatu nodahjuma Nr. 221 l8 2014.gada l3.maija ar
kadastra numuru 6648 900 0079, nosacTto cenu 1797,78 EUR (viens ttrkstotis septi4i simti
devi4desmit s€ptili earc, 78 cetti).

2. Apstiprinat paSvaldrbas nekustamd Tpasuma - dzwokla Nr.l8, ,,Salkas",
OzolmuiZa, Brivzemnieku pagasta, Alojas novadd, izsoles noteikumus saskala ar
pielikumu Nr.1.

3. Uzdot Alojas novada domes Pasvaldlbas Tpasuma privatizacijas un atsavinasanas
komisijai organizet izsoles proceditu saska46 ar izsoles noteikumiem, un iesniegt Alojas
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Pielikums Nr,1
APS TIPRINATS

ar Alojas novada domes
2014.gada 26.augusta

lemumu Nr.363 (protokols Nr.l3 35#)

Pa5valdibas nekustama ipa5uma - dziyokla Nr.18. "Salkas". OzolmuiiA,
Bn=vzemnieku Daqasta. Aloias novadd

IZSOLES NOTEIKUMI

l. Vispar'igienoteikumi.
Mutiska izsold,ar augsupejosu soli, norelinus velcot euro, tiek pardots dztvokla

tpasums Nr.l8, ,,Salkas", Brivzemnieku pagasta, Alojas novada, un kopTpasuma
domajamas d4as no daudzdzlvok]u mdjas un zemes. Izsole tiek rikota saskale ar Publiskas
personas mantas atsavinAianas likumu un Publiskas personas finanSu lidzeklu un mantas
izslterdesanas novCrsanas I ikuma 3.pant-.

1.1. Pasvaldrbas nekustama ipasuma - dzi\'okla Nr.l8, ,,Salkas", OzolmuiZa,
Brlvzemnieku pagasta, Alojas novade, turymak teksta ,,nekustamais Tpasums",
izsoles noteikumi nosaka kdrtTbu, kada organizejama nekustama ipasuma izsole
atbilstosi,,Publiskas personas mantas atsavinaSanas likumam".

1.2. lzsoli organize Alojas novada domes Paivaldrbas -lpasuma privatizacijas un
atsavinasanas komisija, turpmak bksta komisija.

1.3. NekustamA rpasuma izsole notiks Alojas novada dome, Jiiras iela 13, Aloja" Alojas
novada, 2014.gada I .oktobd plkst.1 I :00.

1.4. Nekustama lpasurna izsoles veids mutiska izsole ar augSupejoSu soli.
1.5. Nekustama Tpasuma nosactta cena - EUR 1797,78 (viens tukstotis septi+i simti

devi4desmit septili euro,'7 8 centi.
1.6. Nekustamd ipasuma izsoles solis - EUR 10,00 (desmit er.rro).
1.7. NodroSinaiuma nauda - 10olo apmAa no nekustama ipasuma nosacttds cenas, tas

ir, EUR 179,78 (viens simts septildesmit devlgi euro, 78 centi), kas jaiemaksa
Alojas novada domes banl<as konta AS ,.Swedbanl", bankas kods HABALV22,
konta Nr. LV12HA8A0551026085817 vai Alojas novada domes kasc.
Nodroiinajums tiks uzskat-ds par iesniegtuja, iepdeks minda naudas summa biis
ieskaittta Alojas novada domes bankas konta vai Alojas novada domes kasE.

1.8. ReEistraciias nauda - EUR 15 (piecpadsmit eulo,), kas jaiemakse Alojas novada
domes banlas konta AS ,,Swedbanl<", bantas kods HABALV22, konta Nr.
LV12I1ABA0551026085817, vai Alojas novada domes kas€.

1.9. Sludinajums par izsoli tiek publicets pofiAla ,,Latvijas v6stnesis", Alojas novada
domes infomativaja izde\,'uma,,Alojas novada vestis", ka an Alojas novada majas
lapa www.aloia.lv . Pazilojums par izsoli izliekams ai:l- pie nekustama tpaSuma.

1.10. Izsoles rezultatus apstiprina Alojas novada dome.

2. InformAcija par nekustamo ipasumu,
2.1. Nekustamais lpasums atrodas ,,Salkas"-18, BrTvzemnieku pagasta, Alojas novada

un sastav no 666/21358 koplpaSuma domajamdm dalam no daudzdzivoklu majas
un Temes- ar kopCjo plairbu 72-2 m2.



2.2. Nekustamais Tpasums ir reAistrcts Limb.rzu zemesgrematu nodalas Bnlvzemnieku
pagasta zemesgramate 2074.gada 13.maija, nodahjr.ma Nr.221 18, uz Alojas
novada paivaldlbas verda.

3. Noteikumi dallbai izsolE.
3.1. Par izsoles dallbnieku var kllt jebkura fiziska vai juridiska persona, kura saskala

ar Latvijas Republika spcka esosajiem nomatlvajiem aktiem var iegDt tpasuma

nekustamo ipasumu un noteiktaj a telmila ir izpildrlusi izsoles noteikumos minc tas

prasTbas.

3.2. Lai piedal-ltos izsolE, no izsoles pasludinaianas dienas pofiela ,,Latvijas vcstnesis"

l-rdz 2014.gada 30.septembra plkst.14:00 Alojas novada domc, Jflras iela 13, Aloja,
Alojas novad4 jaiesniedz dadi dokumenti:

3.2.1. Fiziskai personai:
l) Kv-lts par nodroiinajuma un registraclas naudas samaksu;
2) Izzila par dzrvesvietu;
3) Jauzrada pase.

3.2.2. Juridiskai personai:
1) Registracij as aplieclbas kopija;
2) Parsla\ja pilnvara: '
3) Juridiskds personas lcmums par nekustama rpa3uma iegadi;
4) Kv]ts par nodrosinajuma un relistrdcijas naudas samaksu.

3.3. Japersona izpild-rjusi So noteikumu 3.2.punlta praslbas, ta tiek registreta izsoles

dalTbnieku registracijas lapa, kura norada dalbnieka kartas Nr., fiziskai personal

- vardu, uzvardu, personas kodu, dz-lvesvietas adresi, juridiskai personai

nosaukumu, registracijas Nr., juridisko adresi, atzTmi par nodroSinajuma un
registracijas naudas samaksu. Registrctajam izsoles dalibniekam izsniedz
relistrdcijas apliecibu.

3.4. Izsoles dalibnieku registracija tiek uzsakta pcc pazi+ojuma par izsoli publice5anas
portala,,Latvijas Vestnesis".

3.5. lzsoles dalibnieks netiek re6istrcts. jal
3.5.1. Nav iesniedzis visus pras-rtos dokumentus;
3.5.2. Vel riav iestejies vai jau ir beidzies dalTbnieku rcgistracijas termils.

4. Izsoles norise.
4.1.Izsole notiek Alojas novada domes telpas, Juras iela 13, Aloja, Alojas novada,

2014.gada l.oktobn plkst. 1 1 :00.
4.2. Izsole var notikt ari tad, ja registrcjies un uz izsoli ieradies ir tikai viens dalibnieks.

Dafbniekiem, kuri nav ieraduiies uz izsoli, tiek atnaksata nodro5inajuma nauda,
bet registracijas nauda netiek atmakseta.

4.3. Ja noteiktaja laike ir reAishcjusies vairak par vienu dalTbnieku, bet uz izsoli ierodas

tikai viens dalibnieks, izsoli atliek uz divam stundam. Ja pec divam stundam
parcjie dalTbnieki nav ieraduSies, izsoles vad-rtajs pazi4o vienu no Sadiem

komisijas l€mumiem:
4.3.1. sakt izsoli, piedaloties vienam izsoles dalibniekam;
4.3.2. noteikt, ka izsole nenotiek.

4.4. Ja izsole nenotiek, registretajam dalTbniekam ir tiesibas pieprasTt atpakal
iemaksato registracijas un nodrosinajuma naudu, kas jaatmaksa 7(septilu) dienu
laika no piepras-rjuma sa+emianas.

4.5. Ja dahbnieks nepieprasa iemaksato summu, vilam ir tiesibas saqemt jaunu
relistracijas apliecTbu un piedal-lties atkdrtota izsolc bez 5o noteikumu 3.2.punkta
mineto dokumentu uzradrsanas un iesniessanas.



4.6. Ja izsoles dalTbnieks neierodas uz atkaltotas izsoles panegistrdcijr,r, viSB zaudc

tiesrbas piedallties Saja izsole, un vilam septi4u dienu laika tiek atmaksata

nodroSinaj uma nauda. Registacijas nauda Jaja gadiume netiek atmaksata.
4.7. Izsoles dahbnieki pirms izsoles sdkianas paJaksta izsoles noteikumus.
4.8. Izsoles gaita tiek protokolcta. Izsoles protokola atspogulo visas Kornisijas

pdekssedctaja un izsoles dalbnieku darbibas izsoles gaita. Protokolu paraksta visi
komisijas locekli.

4.9. Komisijas priekSscdetajs, atklajot izsoli, iepazistina ar komisijas sastavu un
parliecinas par izsoles dahbnieku iera5anos saska4d ar dahbnieku refistracijas
sarakstu.

4.10. Izsoles dalTbnieku sarakste ieraksta katra dalibnieka vardu, uzvardu vai
nosaukumu, ka arl to parsEvju, pilnvarotas personas vardu un uzvardu.
Pilnvarotajai personai jaiesniedz pilnvara, parstavim jauaada dokuments, kas

apliecina € parstavTbas tiesTbas.

4.1 I . Izsoles vadrtaj s Tsi rakstuo pardodamo nekustamo rpasumu, pazi+o nosacito
(sakotnejo) cenu, ka a.i izsoles soli - EUR l0 - sunmu, p.r kadu nosaclta
(sakotn€ja) cena tiek paaugstinata ar kahu nakamo sol-ljumu.

4.12. Pcc izsoles vadrtaja zi4ojuma sakas solTsanas process.

4.13. lzsoles vaditais nosauc izsolama nekustama Tpaiuma sakoh6jo cenu un
jauta: ,,Kas sola vairak?".

4.14. Izsoles dalTbnieki soli5anas procesA pace! savu reAistacijas kaltTti ar
numuru. Izsoles vad-rtajs pazilo solitaja reAistracijas numuru un piedavato cenu.
Ja neviens no dalTbniekiem vai$ augstaku cenu nepiedavd, izsoles vadttajs tns
reizes atkafto pedejo augstako cenu un fiksC to ar amura piesitienu. PCc Amura
pedcja (he!a) piesitiena nekustamais -lpasums ir pardots personai, kas sol-rjusi
pedcjo augstako cenu. Dahbnieka relistracijas numurs un solitacenatiek ierakstrti
protokola.

4.15. Procesa gaita, atsakoties no turpmakes sollsanas, katrs nekustama IpaSuna
izsoles dahbnieks apstiprina ar parakstu izsoles protokola saul pcdejo solTto cenu.

4.16. Dahbnieks, kas piedavajis visaugsteko cenu, pcc nosolTianas nekavejoties
uzrada izsoles sagatavosanas komisijai sal,r-r rcAistfacijas apliectbu un ar savu
parakstu protokola apliecina taja nodditas cenas atbilstTbu nosolltaj ai cenaj

4.17. Izsoles dalibnieks, kurs nekustamo lpasumu nosolljis, bet nevar komisijai
uaadit registacijas apliecTbu un neparakstas protokola, tadcjadi ir alteicres no
nosollta nekustama lpasuma. PCc komisijas ldmuma vils ti€k sv-ltrots no
dahbnieku saraksta, un vi$am netiek atmaksata registacijas nauda un
nodroiindjuma nauda. Ja pec tam izsol€ ir paliku5i vismaz divi dalTbnieki, tiek
izdarlts attieclgs ieraksts protokole, un izsole tDli$ tiek atkaltota. Ja palicis tikai
viens dalTbnieks, kornisija rftojas atbilstoSi do noteihunu 4.1.punktam.

4.18. Pcc visu prctokola eksemplaru paraksuianas dalrbnieks, kas nosohjis
nekustamo -lpasrunu, sa4em izzi4u par izsolo ieglto nekustamo Tpasumu. Izzila
noradlta nosolita nekustama rpasuma cena un samaksas kafiiba.

4-19. Izsoles dallbniekiem, kuri nav nosolljusi nekustamo Tpaiumu, atmakse
nodroiindjuma naudu 5 darba dienu laika. Registracijas nauda n€tiek atmaksata,
izlemot Sajos noteikumos noteiktajos gadTjumos.

5. Samaksas kdruba.
5.1. Nosolitajam divu ned€lu laikA jasamaksA par nosollto nekustamo lpaSumu sava

piedavata augstaka cena, atrekinot iemaksato nodrosinajuma naudu. Nauda
jaiemaksa Alojas novada domes bankas konta vai Alojas novada domes kase.

5.2. Ja nosolTtajs ieprieki noteiktaja laika nav samaksajis nosolTto summu, komisijai ir
tiesibas piedavat pirkt nekustamo -rpaSumu parsolTtajam pircejam par vi$a nosol-lto



augstako cenu. Parsol-ltajam pircejam fu tiesTbas divu nedelu laika no piedavajuma
sa$emianas dienas paziqot komisijai par nekustama ipasuma pirksanu par pasa
nosol-rto augstako cenu. Ja pArsolrtais pircCjs nesniedz atbildi noteiktaja temi+a,
tiek uzskatits, ka vi95 ir noraidijis komisijas piedevdjumus. Ja pa6ol-1tais pircejs
piekit komisijas piedAvajumam, nosohta surnmajasamaksa Komisijas noteiktaja
termiSa.

6. Nenotikusi izsole.
6.1. Izsole atzTstama par nenolikuiu,ja:

6.1.1. noteikaja laika ir registrejusies, vairak par vienu dalTbnieku, bet uz izsoli
neviens neierodas;

6.1.2. neviens dalTbnieks nav pdrsol-rjis izsoles sakumcenu;
6.1.3. noteiktaja temi4e neviens dahbnieks nav registrcjies.

7. Izsoles iezultatu apstiprin5Sana un pirkuma l-rguma slcgsana.
7.1. lzsoles uzvaiEtdjs uzjemas atbildrbu par iespCjamiem zaudejumiem, kas raduSies

izsolamajam nekustamajam -rpaSumam, laika no izsoles uzvarctaja pazilosarias
lidz pirkuma lTguma slegianai.

7.2. Izsoles protokolu apstiprina komisija 7 (septi4u dienu) laika no izsoles dienas.
7.3. Izsoles rezultAtus apstip.ina Alojas novada dome tuvakaja domes sede, kas seko

pCc notikusas izsoles.
7.4. Pirkuma ligumu paraksta 7 (septi4u) dienu laika pec izsoles rezultatu

apstipdnasanas dienas.
8. KomisijaslEmumaparsiidzCSana.

8.l.Izsoles dalibniekiem ir tieslbas iesniegt sudzibu Alojas novada domei par
komisijas veiktajdm darbrbam 5 dienu laika no izsoles dienas.

8.2. Ja Komisijas lemums tiek parsudzets, pagarinas 5o noteikumu 7.3.punkta
noteiktais termi{$.

Valdis Barda
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LEMUMS

ALOJA26.08.2014. Ni.364
protokols Nr.13 36#

Par atsavinaSanai paredzctas Alojas novada

..Avenes"- Braslavas paqasts. Aloias no

6644 004 0059) nosacrtas cenas un atsavinasanas B@tlgillqqaB$ip44as4lu

Alojas novada paivaldrbai ar LimbaZu rajona tiesas Zemesgramatu nodalas

2014.gada llj ija lemunu ir nostiprinatas ipasuma tiesibas Braslavas pagasta

zemesgramatu nodal-1juma Nr.100000534675 uz nekustarno -lpasumu ,,Avenes",
Bmslavas pagasts, Alojas novads, kadasta Nr.6644 004 0059, kas sastav no zemes

gabala ar kopejo platTbu 6,5 ha.
Ar Alojas novada domes 2012.gada 24.oktobra lcmumiem Nr.429 un Nr'430

Lrgai Safonovai un Ludmilai Safonovai ir izbeigtas zemes lietoianas tiesibas uz zemes

gabalu ,,Avenes", 6,5 ha platlba- zemes gabals ir iznomats un par to noslcgts z€mes

nomas llgums.
Likuma ,,Publiskas personas mantas atsavindsanas likums" 4 panta 4.da!as

3.punkta noteikts, ka publiskas personas nekustama Tpasuma atsavinaSanu var ierosinat
zemesgramata ierakstnas ckas rpasnieks, Sis dalas S.punkts nosaka, ka ierosinat var
persona, kuai Valsts un paSvaldlbu ipaiuma pdvatizacijas un privatizacijas sertifikatu
izrnantosanas pabeigsanas likuma noteika kartrba ir izbeigtas zemes lietosanas tiesibas

un ar kuru paivaldiba irnoslegusi zemes nomas hgumu, savukart 3T.pantapimas dalas

4.punkte noteikts, ka, ja nekustamo lpasumu iegust Sa likuma 4.panta 4.dala mine6
persona, to pardod par bnvu cenu, kas Saja gadluma ir vienada ar nosaclto cenu

No uzskait-rtajam tiesrbu normdm un lietas apstakliem secinams, ka Publiskas
peNonas mantas atsavinasanas likuma 4.panta cetufas d4as S.punkta FasTbam
atbilstosas personas LTga Safonova tm Ludmila Safonova iesnieguias atsavinasanas

ierosinajumu, ka af dokumenlus, kas apliecina personas pirmpirkuma tieslbas uz zemr.

Saska4e ar sefiificcla vcrtctaja llzes Apeines 2Dl4.gada lTjnlija novcficjumu,
nekustama -lpaSuma visvairak iespcjama tirgus vefiTba ir EUR 1 I 500,00 (vienpadsmit

tiikstoii pieci simti erlo). Nosac-rtaja cend iek]aLrjami izdevumi par nek-ustama -lpasuma

ierakstiSanu zemesgramata un novertcsanu:
-arhiva dokumentu sagatavoSana EUR 12,95;
-kancelejas nodeva par ieraksuianu zemesgramate EUR 35,57;
-nekustama IDaSuma noveficsana EUR 120,00.
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Pamatojoties uz iep eks minCto un likuma,,Par paSvaldibam" 2l.panta
I 7.punktu, Publiskas personas mantas atsavina5anas likuma 8.panta 2., 6. dalu, 3 7.panta
4.dan, 44.panta 4.dal:u, 44.t panta l.dalu, MK 2011.gada l.februara noteikumiem
Nr.109. ,,Kartlba, kada atsavinama publiskas personas manta", Finansu un attTstibas
komite.jas 2014.gada 2o.augusta scdes atzinumam, Alojas novada dome, atklad
balsojot, nolemir

l.Nodot atsavinaSanai zemes gabalu ,,Avenes", Braslavas pagasts ipasuma
kadasta numurs 6644 004 0059, platiba 6,5 ha, nosakot nekustama Tpasuma
atsavindsanas veidu - pardosana par brivu cenu.

2.Apstipdnat Alojas novada domei piederoSa nekustamd ipasuma zemes gabala

,,Avenes", Braslavas pagasts, kadastra Nr. 6644 004 0059, kopplatiba 6,5 ha, nosac-rto

cenu EUR 11 668,52 (vienpadsmit tiikstosi seli simti seSdesmit astotrri erfo, 52 centi).
3. MeneSa laika pec nosac-rtas cenas apstip nelanas Paivaldibas Tpasuma

privatizaclas un atsavinaSanas komisijai nosiitit atsavinasanas pazi$ojuiu personAm,
kuram ir zemesgabala pirmpirkuma tiesibas.

4. PCc apliecinejuma saqemSanas sagalavot un noslCgt nekustame Tpasuma
oirkuma llsumu.

Valdis BardaHa"*od
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Pielikums
APSTIPRINA IS

Ar Aloias novada domes
2014.gada 26.augusta

lemumu Nr. 364 (protokols Nr.13 36#)

PAZINOJUMS

' Par nekustama lpasuma - zemes gabala ,,Avenes", atsavinasanu

Alojas novada domc 2013.gada 2l.novembrT sa4emts J[su Ligas Safonovas
un Ludrnilas Safonovas, atsavinasanas i€rosinajums par nekustama -lpasuma - zemes
gabala --Avenes'. Braslavaspagasta. arsavinaSanu.

Pamatojoties uz Alojas novada domes 27.12.2073. lemumu Nr.574 ,,Par
Braslavas pagasta zemes gabala "Avenes" atsavinaianas procesa uzsdkganu", dome
Jums piedava izmantot pirmpirkuma tiesibas par Sadu nekustamo -rpasumu:

l.VispArigas zilas par atsavinamo nekustamo ipasumu:
l.l.Nekustama Tpasuma adrese: ,,Avenes", Braslavas pagasts, Alojas novads
l.2.Nekustama TpaSuma kadastra Nr. 6644 004 0059
1.3.Zemes gabala platTba 6,5 ha
l.4.Zemes lietosanas mdrkis lauksaimniecibas zene.

2. Zemes gabala cena, maksSSanas lldzekli un samaksas kertiba:

2.1 .Pamatojoties lz 2ll+.gada lTjtlija sefiificcta nekustama lpaiuma verEtaja Ilzes
Apeines (sertifikats Nr.l10.) sagatavoto nekustama ipasuma tirgus novcftcjumu, ka ari
ieskaitot pirkuma maksa ar zemes gabala atsavinasanu saisutos izd€vunus, pirkuma
maksa noteikta EUR I I 668,52 (vienpadsmit tilkstosi sesi simti sesdesmit asto+i e /o,
52 centi):
2.2.zemes Tpasuma pirkuma maksas samaksas kaftiba - viena mcnesa laika pEc

apliecinajuma par pirmpirkuma tiesTbu izmantoianu iesniegsanas domc, samaksat visu
pirkuma maksu iesniedzot domei pirkuma samaksas apliecino5o dokumentu o Ainalus
vai slCdzot hgumu par nomaksu ar telmilu ne ilgak par pieciem gadiem, maksajot
likumiskos procentus. (6010 gada no nesamaksatas pirkuma summas), pirms liguma
parakstrsanas iemaksAjot 10% no kopejas summas.

3.Nododames tiesibas un pienEkumir
3.l.Samaksat visus ar pirkuma lTguma noslcgianu un registeciju zemesgramata
saistitos nodoklus un nodevas.
3.2.ieverot uz zemes Tpasumu gulstosos pierakumus, saisfibas un apgrutinajumus.

4.PircEja darbtbas p€c Si pazi4ojuma saqemianas:
4.l.Viena menesa laika no Sr pazii,lojurna saqemsanas iesniegl domei apliecinajumu par
vclmi iegadaties zemes Tpasumu ar ieprieksminetajiem nosac-1jumiem.

4.2.Apliecinajums par vclmi izmantot savas pimpirkuma tiesTbas iesniedzams bn:va
fomd iesnieguma veida Alojas novada dom6, Jnras iela 13, Aloja, darba dienas no
plkst. 8.00-12.00 un 13.00-17.00.
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5.Domes darbibas pEc apliecinejuma sa4emianas:
5.1.Pec apliecinajuma saqemianas dorne sagatavos pirkuma lTguma prcjektu.
5.2.Pcc pirkuma Lguma projekta sagatavosanas un pirkuma maksas apliecinoSd
dokumenta salemsanas, dome nosfltTs uzaicinajumu noslegt pirkuma lTgumu un Jiisu
noddlto adrcsi.

6.Pirkuma l-rguma noslcgSanas karttba:
6.l.PEc pirkuma hguma projekta un uzaicinejuma salemsanas Jums diler ned€lu laika
jasniedz domei atbilde par pirkuma llguma noslegsanu vai nenoslcgsaru.

,/.vardisBarda
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Latvijas Republika
ALOJAS NOVADA DOME

Re9.Nr.90000060032, Joras iela 13, Aloja, Aloj6 novad:. LV -4064,Iel.@022920,lakss64023925, € pasls: dome@aloja.lv

26.08.20t4.

LEMUMS

Nr.365
protokols Nr.13 37#

Par nekustama -lpasuma "Subri". Aloias paqasta atsavhasanas uzsaksanu

Izskatot Mara Minalto, dzlvojosa "Sumsi", Alojas pagasta,20l4.gada 8julija
ierosinajumu par nekustama ipaluma "Subri", Alojas pagasta, abavinaianu, dome
konstatC:

Zemes vienlba "Subri", Alojas pagasta, ar kadastra numuru 6627 003 0131,
4,3462 ha platTba saska$a ar 20l4.gada 26jnnija Alojas novada domes lcmumu
Nr.310 ir paivaldTbai piekrtoSa zemes vie ba. Uz zemes vienibas atrodas
zemesgramata ierukstItas Marim Minalto piederosas ckas.

Saska$a ar likurna "Par pasvaldTbam" l4.panta pimas dalas 2.punktu un
likuma "Publiskas personas mantas atsavinaSanas likums" 4.panta cetuftas dalas
3.punktu, s.panta pirmo un piekto dalu un 10.pantu, ka ari Finansu un Attistlbas
komitejas 2014.gada 2o.augusta scdes atzinumu, Alojas novada dome, atklati balsojot,
nolemj:

1. Uzsakt pasvaldibai piekTtosa zemes gabala ,,Subri", Alojas pagasts, Alojas
novads (kadastra Nr.662'10030131), 4,3462 ha platiba, atsavinasanas procesu.

2. Nekustama lpasuma specialistam pasflut z€mes uzmensanu, reAistret tpasumu
zemesgramata uz paivaldlbas vard4 pasiitit zemes novertejumu.

3. Pec registracijas zemesgramate Paivaldrbas Ipasuma privatizacijas un
atsavindsanas komisijai sagatavot atsavinasanai nepiecielamos dokumentus.

4. Noteikt, ka ar zemes gabala atsavinasanu saist-ltos izde\rmus sedz

atsavinaianas ierosinatai s.

i+\?.\

,i:"7,t

Valdis Barda
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Latvijas Republika
ALOJAS NOVADA DOME

Roe.Nr.900000600:12, Jnr4 icla 13, Aloja, Alo_r'o novada, Lv - a064, 1c1.6402290, hkss @023925, s - psls: done@aloja.lv

26.08.2Qt4.

LEMUMS

ALOJA Nr.366

Fotokols Nr.13 38#

Par nekustama tpaSuma "Kalte". Bnvzemnieku Dagasta atsavinasanas uzsaksanu

Izskatot Bfvzemnieku pagasta paNaldes vad-rtaja ArvTda Bcrzi4a 2014.gada
1lj ija ierosinajumu par nekustama rpasuma "Kalte", Bfvzennieku pagast6,
atsavindsanu, dome konstatc:

nekustamais -lpasums ,,Kalte", Brivzennieku pagasta, Alojas novada, kadastra
Nr.6648 004 0141, sastav no zemes gabala ar kop€jo platTbu 0,24 ha un kaltes Ckas,

uz nekustamo -rpasumu ar LimbaZu rajona tiesas Zemesgrematu nodalas 2000.gada
lT.maija lemumu nostiprinatas Tpasuma tiesibas Bfvzemrieku pagasta pasvaldibai.
Izvertejot nekustama rpaiuma paireizejo izmantoSanu, saskata ar likuma "Par
pasvaldrbam" l5.pantu nekustamais -rpaSums - ,,Kalte", Bnvzemnieku pagasta, Alojas
novada, nav nepieciesams paivaldrbas funkciju realiz€lanai.

Saska4a ar likuma "Publiskas personas manlas atsavinasanas likums" 4.panta
pirmo dalu un otro dalu, ka ad Finansu un Attistlbas komitejas 2014.gada 2o.augusta
scdes atzinumu, Alojas novada dome, atkleti balsojot, nolemj:

1. Uzsakt neku$ama lpasuma "Kalte", Brivzemieku pagast6, kadasta numus
6648 004 0141, atsavinaSanu.

2. Nekustama lpaiuma specialistam veikt tpasuma ieraksfsanu zemesgramata uz
Alojas novada paSvaldlbas varda un pas[tit novAtCjumu.

3. PCc rcgistacijas zemesgramata Paivaldibas lpasuma pdvatizacijas un
atsavinasanas komisijai sagatavot atsavinaianai nepiecieiamos dokumentus.

ttrR

\=J,
Valdis Barda



Latvijas Republika
ALOJAS NOVADA DOME

ReE Nr.90000060032. Jn6 icla 13, Aloja Aloj6 novad4 LV 4064. tel 6402292 0, latss 64023925, e pdts: done@lloja.lv

26.08.20t4.

LEMUMS

ALOJA Nr.367
protokols Nr.13 39#

Par zemes nomas izbeiqianu Z.Kaulinai

Izskatot Zentas Kauli$as, dtrvojosas Valmieras iela 2-1, Aloja, Alojas novada,

2014.gada 2jflija iesniegumu (dok. reg. dome 02.0'7.2014. Nr.3-8/14l574-K) par

atteikSanos no zemes nomas Valmieras ield 2A, Aloja, 480 mr platiba, iepazrstoties ar

lietas matedaliem, ka an FinanSu un Attrstrbas komitejas 2014.gada 2o.augusta scdes

atzinumu, Alojas novada dome, atklati balsojot, lolemj: izbeigt zemes nomas tiesftas
Zentai Kaulilai uz zemes gabalu Valmielas iele 24, Aloja, Alojas novada,480 m)
platiba, kadasta apzrm€jums 6607 003 0073 ar 2015.gada l janvari.

Valdis Barda

PRESE
Rectangle

PRESE
Rectangle

PRESE
Rectangle

PRESE
Rectangle

PRESE
Rectangle

PRESE
Rectangle



Latvijas Republika
ALOJAS NOVADA. DOME

Re4.N190000060032, Jtrs icla l3.Aloj.. Aloj6 novsdt, Lv'4064,t€1.64022920. fakss 6.1023925. e pasrs: doner@aloja.lv

26.08.20t4.

LEMUN4IS

ALOJA Nr.368
protokols Nr.13 40#

Par zemes nomas izbeis3anlL M.Vilurnai

lzskatot Mirdzas Vilumas, dzTvojoias Lidla.uka iele 21, Aloja, Alojas novada,
2014.gada Tjtlija iesniegumu (dok. reg. dom€ t)7.07.2014. Nr.3-8/14/585-V) par
atteiksanos no zemes nomas Skolas iela 3A, Alo:ia,20 m'zplatTba, iepazTstoties ar
lietas materieliem, ka arT Finansu un AttTstibas kornitejas 20l4.gada 2o.augusta sCdes
atzinumu, Alojas novada dome, atklati balsojot, nolcmj: izbeigt zemes nomas tiesibas
Mirdzai Vilumai uz zemes gabalu Skolas iela 3A, AlojA, Alojas novada,20 m'?

plaUba, kadastra apzimEjums 6607 003 0038 ar'2014.gada 3ljiiliju.

Valdis Barda
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Latvijas Republ.ika
ALOJAS NOVADA. DOME

Re9Nr.90000060032. Jnias iela 13, Aloja, Aloja novadn, LV - 4064, tc1 64022920. fa{ss 6402392s, €- p6rs: dome@atoja.N

26.08.20t4.

LEMUMTS

ALOJA Nr.369
protokols Nr.13 41#

Par zemes nomas izbeisSanu K.Mihailovai

Izskatot Klaudijas Mihailovas, deklarEtd a.drese - Kaleju iela 8-3, Staicele,
Alojas novads, 2014.gada 4.augusta iesniegurnu (dok. reg. dom€ 04.08.2014. Nr.3-
8/14164'7-M) pat attelksanos no zemes nomas "Tipsa zeme", Staicele, S4 m, planba,
iepazTstoties ar lietas mate aliem, ka af FinanSu un AttTstTbas komitejas 2014.gada
20.augusta sedes atzinumu, Alojas novada dome, atklati balsojot, notemj: izbeigt
zemes nomas tieslbas Klaudijai Mihailovai (personas kods 180825-12013) uz zemes
gabalu "Tipia zeme", Staicele, Alojas novadd, 84 m2 platrba, kadastra apzmCjums
6617 001 0141 ar 2015.gada 1.janv&i.

/

Valdis Barda
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Latvijas Republlika
ALOJAS NOVADA. DOME

Re4.Nr.90000060012. Jtrd iela 13. Aloje, Aloj6 novad4 Lv-4064, te1.64022920. falss64023925, e pasts: dome@aloja.lv

26.08..2014.

LEMUMTS

ALOJA Nr.370
protokols Nr.13 42#

Par zemes nomas izbeiglanu. I.Savinovai

Izskatot Ingas Savinovas, deklarcta adrese - Liela iela 31-12, Staicele, Alojas
novads, 20l4.gada 9jillija iesniegumu (dok. reg. dome 09.07.2014. Nr.3-8/14l599-S)
par atteiksanos no zemes nomas "Malkas darzs". Slaicela 240 m'?plalfu5. iepazTstoties

ar lietas materialiem, kA af Finansu un Attistibas komitejas 2014.gada 2o.augusta
sedes atzimrnu, Alojas novada dome, atklati balsojot, nolemj: izbeigt zemes nomas
ties-rbas Ingai Savinovai uz zemes gabalu "Malkas darzs", Staic€l€, Alojas novada,
240 m2 platTba, kadastra apzlmejums 6617 001 0145 ar 2014.gada 3l.augustu.

Valdis Barda
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Latvij as RepublLika
ALOJAS NOVADA. DOME

Reg.Nr 9 000006003 2, Jn ros iela ll.Aloj,. Alojanovada, LV,4064, tel64022920, fakss64023925. e pasts: done@alojd.tv

26.08.2014.

LEMUMIS

ALOJA Nr.371
protokols Nr.13 43#

Par zemes nomas izbeigsanu G.V-ttolai

Izskatot Galinas V-rtolas, deklareta adtese - Kluba iela 12-16, Aloja, Alojas
novads, 2014.gada 7jllija iesniegumu (dok. reg. dorne 07.07.2014. Nr.3-8/14l583-V)
par atteikianos no zemes nomas "Stparu Dazi", Alojas pagasta 0,05 ha platiba,
iepazTstoties ar lietas materialiem, ka an Finansu un AttTsttbas komitejas 2014.gada
2O.augusta sEdes atzinumu, Alojas novada dome' a&lati balsojot, nolemjt izbeigt
zemes nomas tiesibas Galinai Vttolai uz zemes gabalu,,Sttparu Dazi,,, Aloias
pagasta, Alojas novada, 0,05 ha platiba, kadastir apzimeiums 6627 003 0283 ar
20 14.gada 30.sept€mbd.

Valdis Barda
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Latvijas Republlika
ALOJAS NOVADA.DOME

Re9.Nr.90000060032, Jti6 iela 13, Alojn. Abjas novadd, Lv - 4064, 1e1.64022920, fal<ss 6.4023925. e psts: dom€@aloja lv

26.08.2()14.

LEMUMTS

ALOJA Nr.372
protokols Nr.l3 44#

Par zemes nomas izbeiqianu S-Macutai

lzskatot Skaidf(es Macutas, deklareta a&ese - Kluba iela 1-29, Aloja, Alojas
novads,2014.gada 5.augusta iesniegumu (dok. re!. domd 05.08.2014. Nr.3-8/141650-
M) par atteiksanos no zemes nomas "Strparu Dari", Alojas pagasta 0,05 ha platlba,
iepazTstoties ar lietas matedaliem, ka ari Finansu un AttTstibas komitejas 2014.gada
20.augusta sedes atzinumu, Alojas novada dome, atklati balsojot, nolemj: izbeigt
zemes nomas tiesTbas Skaidritei Macutai (personas kods 150635 - 12014) uz zemes
gabalu "Strparu Dazi", Alojas pagasta, Alojas 0ovada, 0,05 ha platTb4 kadastra
apzim€jums 6627 003 0283 ar2015.gada ljanvari.

Valdis Barda
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Latvijas Republika
ALOJ,A.S NOVADA DOME

Re9.Nr.90000060032, J[td iela 13, Aloja, Aloj4 novada, Lv - 4A64,r4l-64022920,f2kss 64023925, € pasts: done@aloF.lv

LEMUMS

ALOJA26.08.2014. Nr.373
protokols Nr.13 45#

Par zemes nomas izbeig3anu B.Jenefiei

Izskatot Birutas Jenert€s, deklareta adrese - "Klavas"-2l, Ungurpils, Alojas
pagasts, Alojas novads,2014.gada T.augusta iesniegumu (dok. reg. dome 08.08.2014.

Nr.3-8/14/665-J) pax atteikianos no zemes nomas'Ungurpils Cents", Alojas pagasta

300 m2 platrbd, iepazistoties ar lietas materialiem, ka a Finansu un AttTsttbas
komitejas 20i4.gada 2O.augusta sedes atzinumu, Alojas novada dome, alklati balsojot,
nolemj: izbeigt zemes nomas tiesibas Birutni Jigner.tei (personas kods 290444 -
l20O'7) nz zemes gabalu "Ungurpils Centrs", Alojas pagasta, Alojas novadd, 300 rnr
platiba, kadastra apzlmcjums 6627 003 0347, ar 20]L4.gada 31.augustu.

Domes Valdis Barda
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Latvijas Repub lika
ALOJAS NOVA.DA. DOME

Rc9.Nr.90000060032, J[ra iela 13. Abja, Abj6 novadE Lv - 4 064. 1e1.64022920, ra]<ss 6402392j, c - nars: dome@aloja lv

26.08.2014.

LEMUMIS

ALOJA Nr.374
protokols Nr.l3 46#

Par zemes nomas izbeiqianu SIA"Aloia-Starkelsen,,

Izskatot SIA "Aloja - Starkelsen' valdes locekla Jarp Garanda 20l4.gada
l2.augusta iesniegumu (dok. re!. dome 12.08.2014. Nr.3-8/141677-4) Dar atteikSanos
no zemes nomas "Aloja-Starkelsen", Alojas pagarta 0.i5 ha platiba. iepazrstoties ar
lietas mate aliem, ka an Finaniu un Attsubas konoitejas 2014.gada 20.augusta sEdes
atzinumu, Alojas novada dome, atkldti balsojor, nollemj: izbeigt zemes nomas tiesibas
SIA "Aloja-Starkelsen", reg.Nr. 40003()22419, uz zemes gabalu '.Aloja-Starkelsen,,,
Alojas pagasta, Alojas novade, 0,15 ha platiba, kadastra ap*mdl]oms 6627 002 0477,
ar 2014.gada 31j iju.

Valdis Barda
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Larv uas l(epub tlka
ALOJAS NOVA.DA. DOME

Reg.Nr 90000060032, J[ra iela 13. Atoja, Atojas novadr, LV - 4064, lct.64o22920, tarss &023925, e _ pdts: dome@aloj!. tv

26.08.20r4.

LEMUVIS

ALOJA Nr.375
protokols Nr.l3 47#

Par zemes iznomaianu l' "LicISi"

lzskatot z/s "LTcTSi" (registracijas numurs 46601002938) ipajnieka Modra
Vinalto 20l4.gada 26junija iesniegumu rregisrrCrs dome 26.06.2014. Nr. l-8,14l555-
M) par zemes nomu ,,Jaunpurzelles", Alojas pagast:a, 9,1 ha plattba, Iauksaimniectbas
vajadzibam, dome konstatCl

zemes gabals ,,Jatutpurzelles", Alojas pagasta, kadastra apzlmejums 662'1 003
0151, platTba 11,3 ha ir zeme, kas ieskaitdma rezerves zemes fonda. Lai nodrosinatu
zemes racionalu izmantoianu, pasvaldiba rezerves zemes fonda ieskaititas zemes
vienTbas vaf nodot istemifa noma.

Zemes gabala kadastral[ vCfiTba tu EUR 3587,65 (uz 01.01.2014.).
Pamatojoties uz MK noteikumiem Nr.735 ,,Noteikumi par publiskas personas

zemes nomu" l8.pantu, Alojas novada Saisto3ajiem noteikumiem Nr.3 ,,par

neapb[vetu zemes gabalu nomas maksas aprekinasanas kafiTbu Alojas novada,',
Alojas novada noteikumiem "Par Alojas novada paBvaldTbai piederoio un piekritrgo
zemes gabalu iznomasanas kartibu" un atbilstosi lr "Lrcisi" lpasnieka Modra Minalto
iesniegunam, kd af Finanlu un AttTstTbas komitejas 2014.gada 20.augusta sades
atzinuram, Alojas novada dome, atklati balsojot, nolcmi:

l.Iznomat z"/s "LIclSi" zemi bez apbiives tiesTbam ar merki lauksaimniecTbas
vajadzrbam 6,12 ha plaUba ,,Jaunpurzeiles", Alojas pagasta, kadastra apzimejums
6627 003 0151, uz I gadu un noslEgt zemes nomas l-lgumu.

2.Noteikt, ka nornnieks maksa zemes nomas maksu saska4d ar Saistoso
noteikumu Nr.3. punktu 2.4.2., pievienotas veftrbas nodokli un nekustama Tpasuma
nodokli.

/
Valdis Barda
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Latvijas Republika
ALOJAS NOVADI\ DOME

Rea.Nr90000060032,Jnds iela 13, Abjr. Aloja nolada, Lv -406;1, te1.6,1022920, tirkss 64023925, e p6rs: domc@aloja.tv

26.08.2014.

LEMUNIS

ALOJA Nr.376
protokols Nr.i3 48#

Par zemes izromajanu zJs,' Zyaieznes"

. lzskatot .zls "Zvaigznes" Tpasnieka Ukta Meldera, 20l4.gada 2ljiilija
iesniegumu (registCts dome 21.0'1.2014. Nr. 3-8/14l621-M) par zemes nomu
,,Vilzenu mdja", Braslavas pagasta 0,26 ha platibA lauksaimnieitbas vajadzrbam,
dome konstatE:

Zemes gabals ,,Vilzenu mAja,,, Bmslavas pagastA, kadastra apzimejuns 6644
005 0256, platTba 3,8 ha, ir paSvaldrbai piekitrga zeme saskapi ar pa3valdrbas
24.0q.2008. lemumu Nr. 10.

Zemes gabala kadastrAla verrTba ir 358,95 EUR/ha (uz 01.01.2014.).
Pamatojoties uz MK noteikumiem Nr.735 ,,Noteikumi par publiskas personas

zemes nomu'J 18.pantu, Alojas novada Saistosajiem noteikumiem Nr.3 ',par
neapbuvetu zemes gabalu nomas maksas aprckinasanas katTbu Alojas novada,,,
Alojas novada noteikumiem "Par Alojas novada paSvaldibai piederoio un piekritrgo
zemes gabalu iznomasanas kAdbu" un atbilstosj z/s ,,Zvalgznes" rpasni;ka Ulda
Meldera iesniegumam, ka an Finansu un Attistiba.s komiteja; 2014.g;da 20.augusla
scdes atzinumu, Alojas novada dome, atklati balsojot, nolemj:

l.Iznomat /s "Zvatganes" (reg. Nr.46601006499) zemi ar mtuki
lauksaimniecTbas vajadzfudm 0,26 ha platiba ,,V ilzcnu maja,,, Braslavas pagasra,
kadasta apzimCjums 6644 005 0256, v 5 gadiem un noslegt iemes nomas l-rgumu.

2.Noteikt, ka nomnieks maksd zemes nomas maksu saska+a ar Saistoso
noteikumu Nr.3. punktu 2.4.2-, pievienotas vErtrbas nodokli un nekustamd ipasuma
nodokli.

/

Valdis BArda
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LaIVTJaS t(epubttka
ALOJAS NOVADA. DOME

Rc4.Nr.90000060032, Jids iela t3.Atoja, Alojas novadA LV,406{ lc1.64022920, Ek$64023925, e pasts: dome@atoja tv

LEMUMiS

ALOJA26.08.2014. Nr.377
protokols Nr.13 49#

Par zemes iznomdSanu z/s "SuniSi"

Alojas novada dome, pamatojoties uz /s "SunTji" (regishacijas numurs
46601003083) lpainieka Normunda Minalto, iesniegumu par zemesgabala
,,Mazlales", Alojas pagasta nomu lauksaimnieolbas vajadzlbam, ar 20l4.gada
28.maija lemurnu Nr.247 nolema - iznomat paivaldlbai piekitrgu zemes gabalu
,,Mazlales", Alojas pagasta, Alojas novada, kadaslra nunlrs 662'7 004 0106, ),5 ha
platiba. Saska+a ar Alojas novada noteikumiem "Par Alojas novada paSvaldrbai
piedercSo un piekritrgo zemes gabalu iznomasanas ktutibu" zemesgabals tika ieklauts
iznomajano zemju sarakstA uz kuru nomas tiesTbu pretendenti vareja pi€t€ikties ltdz
2014.gada 30junijam. LTdz minCtajam termi+am zemesgabala - ,,Mazlales", 2,5 ha
plattba, nomai pieteicas viens pretendents - /s "SuniSi" (re!.Nr.46601003083)
rpainieks N.Minalto.

Zemes gabala ar kadasta numuru 6627 004 0106 kadastrala vertrba ir
519,77 EUR/ha (uz 01.01.2014.).
Pamatojoties uz MK noleikumiem Nr.735 ,,Noteikumi par publiskas personas zemes
nomu" l8.pantu, Alojas novada Saisto3ajiem noteikumiem Nf.3 "Par neapbDvdtu
zemes gabalu nomas maksas aprCkineianas kadit'u Alojas novadd", Alojas novada
noteikumiem "Par Alojas novada pa5valdlbai piecleroio un piekdtlgo zemes gabalu
iznomasanas kafiibu" un atbilstosi z/s "SutuSi" ipasnieka Normunda Minalto
iesniegumam, ka arf Finansu un attistTbas komitejas 2014.gada 2o.augusta atzinumu,
Alojas novada dome, atklati balsojot, nolemi:

l.Iznomat z"/s "SunTii", registracijas numurr 46601003083, zemi bez apboves
tiesibam, ar m6rfi lauksaimniecTbas vajadzibam,2,5 ha platba, ,,Mazlales", Alojas
pagasta, ar kadastra numuru 662'7 004 0106, uz 5 gadiem un nosiCgt zemes nomas

Noteikt, ka nomnieks maksa zemes nomas maksu saska+a ar SaistoSo
Nr.3. punktu 2.4.2., pievienotas vertrbas nodokli un nekustamA Tpasuma

2.
noteikumu
nodokli.

Domes pri Valdis Barda
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LarvrJ as t(epuDltKa
ALOJAS NOVADA. DOME

Re9.Ni.90000060032, Jor6 iela 13,Aloja, Atojasnovad4 Lv 4064, tel 64022920. fa{ss64023t25.e pasts: done@atoja.tv

LEMUMIS

ALOJA Nr.378
protokols Nr.13 50#

Pat zemes iznomasanu LJircensonei

Izskatot Ivetas Jirgensones, dzTvojosas Jtras iela 3-3, Aloja, 20l4.gada
10j ija iesniegumu (dok. re!. 10.07.2014. Nr. 3-8/14l594-J) par saklu ddrza nomu
Alojas pagasta - ,,St-rparu darzi", 500 m2 platTbA, dome konstatC:

Alojas pagasla zemes gabals ,,Strparu daz:i", kadastra apzTmejums 6627 003
0283, platiba 6,4 ha, tu pasvaldTbai piekritTga zeme saska+a ar Alojas pilsetas domes
17.09.2008. lemumu Nr.l97.

Pamatojoties uz MK noteikumiem Nr.735 ,,Noteikumi par publiskas personas
zemes nomu" 18.pantu, Alojas novada Saistc,Sajiem noteikumiem Nr.3 "par
neapbuvetu zemes gabalu nomas maksas aprekinilsanas kartibu Alojas novada,'un
atbilstoSi Ivetas Jirgensones iesniegumam, ka ar'i Finansu un AttTstrbas komitqas
2014.gada 20.augusta sCdes atzinunam, Alojas novada dome, atklati balsoiot,
nolemj:

l.lznomat Ivetai Jirgensonei zemi bez apbtves tiesibam ar mCrki pagaidu
a4aute izmantosana sak$u dazi$a vajadzrbam 500 m2 plat-rba, Alojas pagasta,,Sfiparu
dazi", kadastra apzTmCjums 662'1 003 0283, uz 2 gadiel.rt un noslegt zemes nomas
n cum ll

2.Noteikt, ka nomnieks maksa zemes n0mas maksu saskaqa ar Saistoso
noteikumu Nr.3. punktu 2.4.3., pievienotas verUbas nodokli un nekustama -tpasuna

nodokli.

26.08.2014.

Domes Valdis Barda
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Larvu as t(epuD ttt(a
ALOJAS NOVA.DA. DOME

Reg.Nr 90 000 060032, Jnrdieta 13.Atojr,Atojas novadr. Lv - 4064. tet.6rro22920, farss @023925, e pdsr dome@aroja.tv

26.08.2014.

LEMUMIS

ALOJA Nr.379
protokols Nr.13 51#

Par zemes iznomdianu D.Dlrenai

. Izskatot Daces Direnas, dz-wojosas Skolas iela 6-16, Aloja, 20i4.gada Tj ija
iesniegumu (dok. reg. 07.07.2014. Nr. 3-8/14./584-D) par sak4u ddrza nomu Skolas
iela 3A 102 m'?platTba, dome konstatc:

Alojas pilsCtas zemes gabals Skolas iela 3A, kadastra apzlmciums 6607 003
0038, platiba 11860 m':, ir pasvaldTbai piekritiga zeme saskaga ar 2009.gada
25.novembra Alojas novada domes l€mumu Nr.269.

Pamatojoties uz MK noteikumiem Nr.735 ,,Noteikumi par publiskas personas
zemes nomu" 18.pantu, Alojas novada SaistoSajiem noteikumiem Nr.3 ',par
neapbiivetu zemes gabalu nomas maksas apre(iniiianas kanibu Alojas novada', un
atbilstosi Daces Durenas iesniegumam, ka art Finansu un Attistrbas komitejas
2014.gada 2o.augusta s€des atzinumam, Alojas novada dom€, alklati balsojot,
nolemj:

1. Iznomat Dacei Direnai, personas kods 1604'70-12022, zemi bez aDb[ves
tieslbam ar merli pagaidu atlauE izmantosana srrklu darzi4a vajadzTbem i02 m2
platiba, Skolas iela 3A, Aloja, kadasra apzmbjums 6607 003 0038, uz 2 gadiem un
noslegt zemes nomas lTgumu.

2. Noteikt, ka nomnieks maksa z€mes nomas maksu saskala ar Saistoso
noteikumu Nr.3. punktu 2.4.3., pievienotas vdrfbas nodokli un nekustama lpasuma
nodokii.

Valdis Btuda
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Latvijas Repub lika
ALOJAS NOVA.DA. DOME

R€!.N!.90000060032 ItrN iel. 13, Alojd, Aloj4 novad., LV - 4064, tet.64022920, &kss 6402392j. e- psts:don@aloja lv

LEMUMTS

ALOJA Nr.380
protokols Nr.13 52#

Par zemes iznomaianu A.Mihailovam

lzskatot Aleksandra Mihailova, dztvojosa lliela iela 8-3, Staicelc, 2014.gada
4.augusta iesniegumu (dok. reg. 04.08.2014. Nr. 3-13/141648-M) par saktru ddrza nomu
Tipia zeme, StaicelC, 84 m2 platiba, dome konstate:

Alojas pilsetas zemes gabals "Tipsa zeme", Staicele, kadastra apzlmejLuns
6617 001 0141, platiba 10201 m2, ir paivaldTbai pickrit€a zeme saskaqa ar 2008€ada
l9.novembra Staiceles pilsehs domes lemumu Nr.194.

Pamatojoties uz MK noteikumiem Nr.735,Noteikumi par publiskas personas
zemes nomu" 18.pantu, Alojas novada Saistosajiem noteikumiem Nr.3 ',par
n€apbiivCtu zemes gabalu nomas maksas aprekintisanas kartibu Alojas novadA" un
atbilstoii Aleksandra Mihailova iesniegumam, kd ari Finansu un Attisubas komitejas
20l4.gada 2o.augusta sCdes atzinumam, Alojas novada dome, atklati balsojot,
nolemj:

l.lznomat Aleksandram Mihailovan, personas kods 2'1 1 | 60-12004, zemi
bez albu\es tiesibam ar mcrki pagaidu atlauta izmantosana sakfu dtuziqa vajadzlbam
84m' platiba. "Tipsa zeme", StaicelC, kadastra apamCjums 6617 001 0141, ar
2015.gada ljanvari, uz 2 gadiem un noslegt zemes nomas ligumu.

2.Noteikt, ka nomnieks maksd zemes nomas maksu saskana ar Saistoso
noteikumu Nr.3. puDktu 2.4.3., pievienotas v€rtibru nodokli un nekustamd ipasuma
nodokli.

26.08.20r4.

"tt
,:*Domes Valdis Barda
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ALOJAS NOVADA.DOME
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26.08.2014.

LEMUMS

ALOJA Nr.381
prctokols Nr.13 53#

Par zemes iznomaSaatL A.llovisdram

Izskatot Andra Kovisara, dzivojoda "GraviSi", Staiceles pagasta, 20l4.gada
l5jnlija iesniegumu (registrCts domE 15.07.2014. lJr. 3-8/14l608-K) par zemes nomu
..CravrSi". Slaiceles pagasrd.25.70 ha pla(iba, dome konslare:

zemes vieniba ,,GdvTSi", Staiceles pagasta, kadastra apzrmejums 6637 005
0054, platTba 25,'7595 l'\a, saskaqa ar 2014.gada 26junija Alojas novada domes
lCmumu Nr.310 ir Alojas novada paivaldibai pielc-rtoSa zeme. Uz zemes vienlbas
atrodas Andra Kovisara lpaluma esoias Ckas.

Zemes gabala kadastrala vertrba ir EUR 9249.00 (uz 01.01.2014.).
Pamatojoties uz MK noteikumiem Nr.735 ,Noteikumi par publiskas personas

zemes nomu" 4.punktu, 7.punktu, Alojas novada Saistosajiem noteikumiem Nr.3 ,,par

neapblvCtu zemes gabalu l1omas maksas aprckinaianas karttbu Alojas novada,',
Alojas novada noteikumiem "Par Alojas novada paSvaldibai piederoso un piektittgo
zemes gabalu iznomaSanas kaftibu" un atbilstoii Andra Kovisara i€sniegumam, ka ari
Finaniu un AttTsttbas komitejas 2014.gada 2o.augusta sedes atzinumam, Alojas
novada dome, atklati balsojot, nolemji

l.lznomat Andrim KovisAram (personas kods 170435 12016) zemesgabalu
25,7595 ha platiba ,,Gravisi", Staiceles pagasta, kadastra apzmcjums 6637 005 0054,
uz 5 gadiem un noslegt zemes nomas l-tgumu.

2.Noteikt, ka nomnieks maksd zemes nomas maksu saskala ar Saistoso
ioteikumu Nr.3. punktu 2.4.2., pievienotas vefiib^s nodokli un nekushmA ipasuma
nodokli.

a*Q
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Valdis Barda
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26.08.20t4.

LEMUMS

ALOJA Nr.3 82
protokols Nr.l3 54#

Par zemes iznomasaou A.llrancanei

Alojas novada dome, pamatojoties uz Astfdes Prancdnes, dzTvojoSas

,,AlksnrSf', Staiceles pagastA, 20l4.gada 29.maija iesniegumu par zemesgabala
,,Gobi!as", Staiceles pagasta 0,9 ha platibd nomu, lauksaimniecibas vajadzTbdm, ar
2014.eada 26.jnnija l€mumu Nr.309 nolema - iznomat pasvaldlbai piekrit€u zemes
gabalu ,,Gobi4as", Staicoles pagasta, Alojas novadai, kadastra Dumurs 6637 006 0069,
0,9 ha platTba. Saskaira ar Alojas novada noteikumiem "Par Alojas novada paSvaldlbai
piede.oso un piek tlgo zemes gabalu iznomaianas kartTbu" zemesgabals tika ieklauts
iznomajamo zemju sarakstA, uz kuru nomas tieslbu pretendenti vareja pieteikties lTdz
2014.gada l l jiilijam. LTdz minetajam te1mi+am zemesgabala - ,,Gobilas", 0,9 ha
platTba, nomai citu pretendentu iesniegumi netika salemti.

Zemesgabala ar kadastra numuru 6637 006 0069 kadastrala vCrtiba ir
402,5 EUR/ha (uz 01.01.2014.).

Pamatojoties uz MK noteikumiem Nr.735 ,Noteikumi par publiskas personas
zemes nomu" 18.pantu, Alojas novada SaistoSajiem noteikumiem Nr.3 ',Par
neapbtvctu zemes gabalu nomas maksas aprckinasanas kdrtTbu Alojas novadd",
Alojas novada noteikumiem "Par Alojas novada paSvaldibai piedero3o un piekritrgo
zemes gabalu iznomdsanas kafiTbu" un atbilstosi A$tfdes Prancanes iesniegumam, ka
af Finansu un Atflstibas komitejas 2014.gada 20 augusta sCdes atzinumam, Alojas
novada dome, atklAti balsojot, nolemj:

l. Iznomdt AstrTdei Prancanei (personas l<ods 091048 12005) zemi bez
apblves tiesibam ar mdr(i - lauksaimniecTbas vajadzibam, 0,9 ha platfua ,,Gobiqas,,,
Staiceles pagasta, ar kadastra numuru 6637 006 0069, uz 5 gadiem un noslegt zemes
nomas llgumu.

2. Noteikt, ka nomnieks maksa zemes nomas maksu saskalA ar Saistoso
noteikumu Nr.3. punktu 2.4.2., pievienotas vdrUbas nodokli un nekustamA lpasuma
nodokli.

Valdis Barda
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Latvijas Republika
ALOJAS NOVADA DOME

Rc9.Nr.90000060032, JoEs iela 13. Alojd, Aloj6 nolada, LV - 4064, iE1.64022920, fakss 64023925, e - p6ls: domo@aloja.l!

26.08.20r4.

LEMUMS

ALOJA Nr.383
pfotokols Nr.13 55#

Par zemes iznomaianu B.l{iedrltim

Izskatot Bruno Niednsa, dzTvojosa "Tiltsafgi", Staicel€s pagasta, 2014.gada
l6j ija iesniegumu (registr6ts domd 16.07.2014. l l.. 3-8/14161 1-lrl par zemes nomu
,,ZaActava Salaca", Staiceles pagasta, 0,395 ha platiba, dome konstatc:

zemes vienlba ,Za4ehya Salacd', Staicelrrs pagas6, kadasta apztmCjums
6637 008 0103, platTba 0,395 ha saska$d ar 2014.gada 26j[nija Alojas novada
domes lcmumu Nr.310 ir Alojas novada paSvalclibai piekitosa zeme. Uz zemes
vietu-bas atrodas Bruno Niedfsa rpasuma esosa cka.

Zemesgabala kadastrala vefifta ir EUR 539,00 (uz 01.01.2014.).
Pamatojoties uz MK roteikumiem Nr.735 ,,Noteikumi par publiskas pe$onas

zemes nomu" 4.punktu, T.punttu un atbilstosi Bruno Niednta iesniegumam, ka ari
Finansu ul Attrstrbas komitejas 2014.gada 2o.augusta sedes atzinumam, Alojas
novada dome, atklati balsojot, nolemj:

l.lznomAt Bruno Niedritim (personas kods 040139 - 12008) apb[\,ctu
zemesgabalu 0,395 ha platTba ,,Zagetava Salaca", Staiceles pagasta, kadastra
apztmcjums 6637 008 0103, uz 5 gadiem un noslCgt zemes nomas llgumu.

2.Noteikt, ka nomnieks maksd zemes nomali maksu saskana ar MK noteikutu
Nr.735 ,,Noteikuni par publiskas personas zemes nomu' 7.punldu, pievienotas
verubas nodokli un nekustamd lpasuna nodokli.

Valdis Barda
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Latvijas Republika
ALOJAS NOVADA DOME

Reg Nr.90000060032, hr6 icla 13, Aloj.,  lojs novad.. Lv - 4064. ret.64022920, rat<ss 6402392j, c p6ts: dom€@areja. tv

26.08.20t4.

LEMUMS

ALOJA Nr.384
protokols Nr.l3 56#

Par zemes iznomaianu

Izskatot T.Prokopovida 19.06.2014. ir:sniegumu par zemes nomu
lauksaimniecTbas vajadzibam, dome konstat€, keL iznomajamais zenes gabals ir
Alojas novada paivaldibai piekritrgs zemes gabals.
Pamatojoties uz MK noteikumiem Nr.735 ,,Noteikumi par publiskas personas zemes
nomu", Alojas novada Saistosajiem noteikumiem Nr.3 "Par neapbDvctu zemes gabalu
nomas maksas aprckinasanas kartibu Alojas novada", Alojas novada noteikum em
,,Par Alojas novada pa5valdlbai piederoio un piekritrgo zemas gabalu iznomasanas
kartlbu" un atbilstosi T.Prokopovida iesniegumam, ka arT Finansu un attlstibas
komitejas 2014.gada 2o.augusta atzinumam, Alojas novada dome, atklati balsojot,
nolemj: iznomat sekojosu paivaldTbai piekitgu zernes gabalu:

zen* plarftd sdaliiunx
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Latvijas Republika
ALOJAS NOVADA.DOME

R€9.Nr.90000060032, Jor6 icla 13, Aloja. Abja novid4 LV - 4064, re1.64 02292 0, lalss 64023925, €- p6ts: donc@aloF.lv

26.08.2014.

LEMUMS

ALOJA

Par zemes lietosanas maki

Pamatojoties uz MK 2006.gada 20junija noteikumiem Nr.496 ,Nekustama
lpasuma lietolanas rn€rfu klasifikacija Lrn nekustama Tpasuma lietosanas mFrku
noteikianas un mainas kartiba" l6.punktu, 23.punktu un saska+a ar 20l3.gada
lTjulijd apstiprinatajiem Saistoiajiem noteikumiem Nr.5,,Alojas novada tedtodjas
planojuma 2013. - 2024.gadam teritorijas izmanl.oSanas un apbuves noteikumi un
grafiska dala", atbilsto3i teritodjas planojuma piellaujamai un faktiskajai pa3reizcjai
izmantoSanai, ka arl saskala ar Finansu un attistibas komitejas 2014-gada 2o.augusta
sedes atzinumu, Alojas novada dome, atklati balsoj,)t, nolemj:

1. Noteikt Alojas novada, Alojas pagasta, nekustame ipaluma "Slpoli" zemes
vienrbas dalai ar kadasta apzlmcjumu 6627 002 0233 8002 4,6 ha platiba
zemes lietosanas mCr&i - zeme, uz kurasr galvena saimnieciska daxbtba ir
IauksaimniecTba. kods 0101:

2. Noteikt Alojas novada, Alojas pagasla, nekustama rpaSuma "Stpoli" zem€s
vienibas dalai ar kadasta apzTmEjumu 6627 002 0233 8003 2,6 ha plaube
zemes lietoSanas m€rl i zeme, uz kuras galvena saimnieciska darbTba ir
lauksaimniecTba. kods 0101.

Domes Valdis Bdrda

Nr.385
protokols Nr.l3 57#
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Latvijas Republika
ALOJAS NOVADA.DOME
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26.08.20t4.

LEMUMS

ALOJA Nr.386
protokols Nr.13 58#

Par zemes lietosanas merka noteiksanu

lzskatot Valsts zemes dienesta 20l4.gada l9jiinija vestuli par zemes vienibas
piekritTbu, konstatats, ka Staiceles pagasM izveidol.a jauna zemes vienTba ar kadasta
apzTmejumu 6637 007 0180, kas saskaqa a. likuma "Par valsts un paivaldTbu zemes
lpaiuma tiesibam un to nostiprinaSanu zemesgrEmatAs" 6.pantu ieklauta rezerves
zemes fonda. Zemes vienibai ar kadasha apzmejunou 6637 007 0180, 0,16 ha platiba,
nav noteikts zemes lietosanas merkis.

Pamatojoties uz MK 20.06.2006. noteikumu Nr.496 'Nekustama rpasuma
lietolanas merku klasihkacija un nekustama Tpasurna lietoianas merku noteikianas un
mailas kadiba" t.€Sas dalas 16., 18.punktu, saska+a ar 20i3.gada lTjulija
apstipdnatajiem SaistoSajiem noteikumiem Nr.5 ,,IJojas novada tedtorijas planojuma
2013. 2024.gadam te torijas izmantosanas un apbiives noteikumi un gnfiska dala",
atbilstoii teritorijas planojuma pielaujamai un faktiskajai paSreizejai izmantoSanai, ka
ari Finansu un attrstibas komitejas 2014.gada 2o.augusta atzinumu, Alojas novada
dome, atklat balsojot, nolcmj:
noteikt Staiceles pagasta zemes vienlbai ar kadastra apzrmejumu 6637 007 0180, 0,16
ha plauba, zemes lietoianas me.ki zeme, uz kuras galvena saimnieciska darbTba ir
lauksairmieciba, kods 0l 01.

Valdis Btuda
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Latvijas Republika
ALOJAS NOVADADOME

Re9.Nr90000060032, Jur6 iela I I, AIoj4 Aloj6 noud4 Lv - 4064. le1.64022920, Iakss 64023925, e p6rs: do'ne@aloja.lv

26.08.2014. Nr.387
protokols Nr.l3 59#

Par adreses pieSkirsanu ckam

Izskatot VZD 16.06.2014. vestuli Nr. 2-04.1-y/586 par 6kam bez adreses
Alojas novada un pievienoto pielikumu, konstaGts, ka ar paSvaldibas lCmumu nav
pieSkirlas adreses vairakam Alojas novada dkam un apbiivei paredzetam zemes
vlentDam.

Pamatojoties uz MK 03.11.2009. noteikumu Nr.l269 ,,Adresacijas sistCmas
noteikumi" 8., 28. un 29.punttu, ka an Finansu un Attistibas komitejas 2074. gada2},
augusta scdes atzinumu, Alojas novada dome, atklAti balsojot, nolemj: pieSkirt un
mainit adrcses sekojosam Alojas novada Ckam, apblvei paredzCtam zemes vienTbam
saska4a ar pievienoto pielikumu.

Valdis Barda

LEMUMS

ALOJA
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'| ot vii ^.-*., lJS KepUOllKa
ALOJAS NOVADA DOME

Ree.Nr 90000060032, J[rs iela t:]. Aloj4 Aioj.s novade, Lv - 406d tc1.64022920. fakss 64023925. e_ p6ls:done(Aatoja.tv

26.08.2014.

LEMUMS

ALOJA Nr.388
protokols Nr.13 60#

par nosaukuma pieskirsanu.

Izskatot Veltas Osmanes 20l4.gada 3Oj[nija iesniegumu (rcg_domd
0J.07.2014._Nr. 3 8,]1!27!-9t- par adreses pie5ki;San; zemes 

"vienTbai' 
Siarcelc,

I<adastra apzTmCiums 6617 001 0187.

.-^. 1.-:.-C:bul.. Katej u ieta, Staicele ar kadasra apzrmejumu 66tj O}t 0t8:/,rdrr m' platiba saskala ar Staiceles pilsetas Zemes komisijas lemumu Nr.4./1.
(02.06.2009.) pieskirts pastavTga lietolan; Veltai Osmanei bijuSa rpusu-u irt utrtosa,
dalas vieta.

Pamatojoties uz Veltas Osmanes iesniegumu, kd ari Finansu un attistibas
komitejas 2014 gada 2o.augusta atzinumu, Alolas novada dome, atttati tarro.yot,
igle_lnj: 

pieSkirt Staigeles pilsctas zemes vienibai, ar kadastra apzr-me;.rn, OOiZ OOI
0187, platiba 1821 rn2, nosaukumu: KalEju iela 10, Staicele. Alo:u. nor]ua..- 

- - "

Valdis Barda
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Latvijas Republika
ALOJAS NOVADA DOME

Re9Nr90000060032. Ji6 iela 13. Aloja, Aloj6 novad4 Lv - 4064, te1.64022920, fskss 6402392t. c- p6rs: domo@aloja.h

26.08.20r4.

LEMUMS

ALOJA Nr.389
protokols Nr.13 6l#

Par zem€s ierlclbas prejekta izstradi ne ', Braslavas

Basq$a,Alqi4q4avqd4

lzskatot nekustama rpa5uma ,,Rijnieki", Braslavas pagasta, Alojas novada
ipasnieces Andas Solveigas Vrdas 20l4.gada 6.augusta iesniegumu (reg. domc
06.08.2014. Nr. 3-8/141652-V), pat zemes ierlcibas projekta izstuadi zemes Tpasumam

,,Rijnieki", Braslavas pagasta, Alojas novada, kadastra numurs 6644 001 0020,
sadalot Tpasumu divas zemes vienTbas (atdalot zemes vienlbu 6,2 ha plafba), ievcrojot
esoso apb[vi un lietoianas kartTbu, dome konstatC:

Saskana ar LR likumu..Zemes ierlcibas likums" un MK 12.04.2011.
noteikumu Nr.288 "Zemes iericibas projekta izstrades noteikumi" 1l.punktu, zemes
gabala atdalTsanai jaizstAda zemes iefcibas projekts zem€s lpaSunam ,,Rijnieki",
Braslavas pagasta, Alojas novada - kopplatiba 8,2 ha, sasFv no vienas zemes
vietubas.

Pamatojoties uz LR likuma,,Zemes iericibas likums" s.pantu, speka esoso
Alojas novada teritorijas planojumu, ka ari Finansu un Attisfibas komitejas 2014.gada
2o.augusta sCdes atzinumu, Alojas novada dome, atklati balsojot, nolemj:

1. Atlaut izstadat zemes ienclbas projektu zemes rpaSumam ,,Rijnieki",
Braslavas pagasta, Alojas novada, zemes vienibai ar kadasta apzmejumu 6644 001
0020, sadalilanai divds zemes vienlbas - 6,2 ha un 2,0 ha platrba;

2. Noteikt darba uzdewmu un nosac-rjumus NI sadalGanai saskala ar
oievienoto oielikumu.

!!KE\
.-.4-r 'i"c

i1,,,)9,.1l

Don,les Valdis Barda
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Latvijas Republika
ALOJAS NOVADA DOME

ReB.Nr90000060032, Jdr6 iela 13, Abja, Aloj6no!ad,,Lv 4064, te1.64022920, fdks 64021925. e- p6ls: do'nc@aloja.lv

LEMUMS

ALOJA Nr.390
protokols Nr.13 62#

Par zemes iericibas plqjgk!q-iz$[&1i !gku!]!amam -rpaSumam,.Ezterces", Staiceles
paeasta. Alot'as novada

Izskatot nekustama ipaSuma ,,Ezt€rces", Staiceles pagasE, Alojas novada
Ipasnieces Maras RozTtes pilnvarotas personas Arta Pommera 2014.gada l8.augusta
iesniegumu (re!. dome 18.08.2014. Nr. 3-8/14/704-P), par zemes iericibas projekta
izstradi zemes -rpasumam ,,Ezterces", Staiceles pagasta, Alojas novadd, kadastra
numurs 6637 001 0101, sadalot lpa3umu divas zemes vienibas (atdalot zemes vienfbu
30,0 ha platlba), dome konstate:

SaskalA ar LR likumu ,,Zemes iericibas likums" un MK 12.04.2011.
noteikumu Nr.288 "Zemes iefcibas projekta izstrades noteikumi" l l.punttu, zemes
gabala atdallSanai jeizstradd zemes iefctbas projekts zemes ipaSumam ,,Ezterces",
Staiceles pagasta, Alojas novadA - kopplatiba 46,3 ha, sastav no vienas zemes
vienTbas.

Pamatojoties uz LR likuma,,Zemes ierlcTbas likums" s.pantu, speka esoso
Alojas novada teritorijas planojtunu, ka arT FinanSu un AttTstibas komitejas 20l4.gada
20.augusta sedes atzinumu, Alojas novada dome, atklati balsojot, nolemj:

l. Atlaut izstreddt zemes iefcibas projektu zemes Tpasumam ,,EXCrces",
Staiceles pagasta, Alojas novada, zemes viembai ar kadasta apzrmcjumu 6637 001
0101, sadalisarai divas zemes vienlbas 30,0 ha un 16,3 ha platiba;

2. Noteikt darba uzdevumu un nosacljumus NT sadalTianai saska4a ar
Dievienoto Dielikumu.

26.08.2014.

aeis
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Domes Valdis Barda
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Pielikums

Darba uzdevums

N€kustama lpaiuma ,,EZt€rces", Staiceles pagastS, Aloias novada sadalisanai
Zomes vienlbas kadasha apzlmcjums 6637 001 0101, plauba 46,3 ha

1. Pamatojums:
l.l.Zemes ierrcIbas likums;
LR MK 12.04.201 1. noteikumiNr.28S ,,Zemes ierTcrbas projekta izstrSdes noteikumi";
l.2.Alojas novada Saistosie noteikumi Nr.5 ,,Alojas novada teritorijas planojuma 2013 -

2024.gadam teritorijas izmantoSanas un apbrives noteikumi un grafiska dala", kas

apstiprinati 17.07.20i3.
L3.Alojas novada domes 2014.gada 26.augusta lcmums Nr.390 (protokolsNr'13 62#)
2.Prasibas izstr adatajam:
2.l.SertificCts projekEtajs:
2.2.Juridiska persona, kurai izsniegta un ir derTga licence zemes ie cibas darbu veiksanal

3.Projekta izstrades mcr\is:
3.l.Staiceles pagasta nekustama ]paSuma ,,Ezt6rces" zemes vienlbas ar kadastm

apzrmcj umu 663 7 00 I 0 I 0 I sadalsana divos zemes gabalos - saskala ar pievienoto pldna

pielikumu.
3.2.Apgrftinajumu noteiksana un konkretizEsana, pieklusanas pie atdal-rtajiem zemes

gabaliem iespejas.
3.3.Jaunu zemes robezu planu izgatavoSana

4.Projekta sastavs:
4.l.Pielikumi:
4. I . LProj ektctaja I icence vai sertifikats
4.1.2.Darba uzdevums
4-1.3.Citi izejas materiali
4.2.Paskaidrojuma raksts
4.3. Grafiska da!a:
4.J.l.]]sosas slruacuas ptansl
4. l.2.Plar)otas situacijas plans-projek!a ricinejums:
4.1.I Visa veida aizsargjoslas un cili apgrurinajumir
5.Nel,uslama Tpaiuma \ eidosanas no'acrjumi:
5.1.1.zemes gabalu atlauta izmantosana:
Atbilstosi Alojas novada domes piellemtajiem Saistosajiem noteikumiem ,,Alojas novada
teritorijas planojuma 2013.-2024.gadam teritorijas izmantoSanas un apbuves noteikumi un
grafiska da!t' .

6.Projekta saskaqoSana un izstrades kaftiba:
6.l.Valsts zemes dienesta regionala nodala sniedz atzinumu par projektu, atbilstosi LR
MK noteikumu Nr. 288. 9-6. punkta praslbam;
6.2.Saskala ar Alojas novada domes saistoiajiem noteikumiem Nr.7 "Par augstas

detalizacijas topografiskes infomaclas apritos kartibu Alojas novada" g.punktu,

zemes ie crbas projekta grafiska dalajdsaskalo ar SIA 
'TOPO 

DATI",
6.3.Saskauotais projekts iesniedzams Alojas novada dome, Juras iela 13, Aloja. Dome
projektu apstiprina, pielemot administrattvo aktu (lCmumu) pEc pozitlvu atzinumu
salemsanas, atbilstosi LR MK noteikumu Nr.288. 9.8. punkta prasibam.

T.Projekla no[ormcsana:
7.l.Projekta nofomasanu veic atbilstosi LR MK 28.09.20l0.noteikumiem Nr.916.

,,Dokumentu izstrad,ianas un noformesanas kaft ibai".
7.2.Projekta dokumentacija izskatGana; Alojas domajaiesniedz 3 (tr-rs) eksemplaros.
S.Zemes iericibas projekta darba uzdevuma der-rguma termils ir viens gads no
administrafva akta spEka staianas brtza.



Latvijas Republika
ALOJAS NOVADA DOME

Re9.N.90000060032, Jids iela I3. Alojt, Aloj6 noladd, LV - 4064, tc1.64022920, fakss 64023925, e- pdh: donF@aloja.lv

26.08.2014.

LEMUMS

ALOJA Nr.391
protokols Nr.13 63#

Par zemes nomas izbeissanu A.Hansonam un servitita nodibinasanu

Izskatot An&eja Hansona, dzwojoSa Liepu iela 5, Ungurpih, Alojas pagasta,

2014.gada 3ljtlija iesniegumu (dok. reg. dom6 31.0'7.2014. Nr.3-8/14l637-H) par
atteik5anos no zemes nomas Da$ cu iele 10, Alojas pagasta, 800 m' platTba un
seNituta nodibinasanu par labu -rpaSumam Liepu iela 5, Ungurpih, dome konstatc:

Alojas novada paBvaldTbas -rpaiums - Darbnlcu iela 10, Unguryilt, Alojas
pagasta, kadastra numuts 6627 002 0517, 0,3238 ha plafba, kas registrets Limbazu
zemesgramatu nodala Alojas pagasta zemesgramatas nodalijume Nr.1000 0050 7061,
robezojas ar A.Hansona nekustamo Tpasumu - Liepu iela 5, Ungurpill, Alojas pagasta,
kadastra numurs 6627 002 0017, lai no&oSinatu pieeju nekustamam ipaSumam Liepu
iela 5, Ungupill nepiecieSams noslegt servituta llgumu.

IepazTstoties ar lietas matedaliem, pamatojoties uz likuma Par autoceliem 6.'
pantu, Civillikuma 1156.,1158., 1231.pantu, kd arT Finansu un Attisfbas komitejas
2014.gada 20.augusta scdes atzinumu, Alojas novada dome, atklati balsojot, nolemj:
1. Izbeigt zemes nomas tiesibas Andrejam Hansonam uz zemes gabalu Darbnr-cu iela

10, Unguryili, Alojas pagasta, Alojas novada, 800 m' platiba, kadastra
apzimcjums 6627 002 0512 ar 20l4.gada 3l.augustu;

2. Slcgt servitiita llgumu ar Andreju Hansonu, nodibinot cela realseNitutu, par labu
valdo3ajai zemes vienr-bai Liepu iela 5, Ungurpih, Alojas pagasta, Alojas novadA,
ar kadasta numuu 6627 002 001"1, apgriitinot kalpojoso pasvaldibas nekustamo
TpaSumu - Darb cu iela 10, Ungurpili, Alojas pagasta, Alojas novadd, ar,kadastra
apzrmcjumu 6627 002 0512, 8 m platuma, 60,36 m garuma, 482,88 m' platrba,
atbilstosi grafiskajam pielikumam. Cela seNitttu piei(irt braucama cela
ienkosanai, ekspluatacijai un rekonstrukcijai.
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Latvijas Republika
ALOJAS NOVADA DOME

Reg Nr.90000060032, j46 icla 13, Aloja, AIoj6 novad4 Lv - 4064, te1.64022920, fakss 64023925, e- pasts: donr@aloia.lv

26.08.2014.

LEMUMS

ALOJA Nr.392
protokols Nr.13 64#

Par zemes eabalu ieskaitisanu valsts rezeNes zemes fonda

lzskatot Valsts zemes dienesta 2014. gada 24. mafia v€stuli Nr.2-04l282 par
pasvaldlbu tiesiska valdTjuma vai lietojuma esosam zemes vienlbam, konstatets, ka par
Alojas novada zemes vienlbam - Jaunpurzelles (kadastra apzimcjums 66270030151),
Kronisi (kadastra apzrmcjums 663'70010233), Rnki (kadastra apzimcjums
663'700102'72), Birznieki (kadasha apz-mcjums 66370020091), Vizbuli (kadastra
apzlmejums 663700|00'74), Vizbuli (kadastra apzrmejums 66370030087), Vizbuli
(kadastra apzTmCjums 663'700400'10), Jaunmurlsi (kadastra apzimFjuns
66370020096), Jaunmurisi (kadastra apzTmejums 66370030114), pasvald;ba nav
pie4emusi lcmumus attiecibd uz zemes statusu, zemesgabalu pastavigiem lietotAjiem
lieto3anas tieslbas ir izbeigtas saska[6 ar LR likuma,,Valsts un pasvaldTbu lpasuma
privadzecijas un privatizacijas sertifikatu izmantoSanas pabeigianas likums" 25.pantu,
nomas pimtiesibas uz lieto3ana bijuso zemi nav izmantotas un nomas lTgumi par Siem
zemesgabaliem nav noslegti.

Pamatojoties uz likuma ,,Valsts un paivaldrbu -rpa3ulna privatizdcijas un
privatizaclas sertifikAtu izmantosanas pabeigsanas likums" 25.panta 2r.dalu,,Par valsts
un paSvaldibu zemes rpasuma tieslbdm un to nostip naSanu zemesgramatds" 3.panta
5.dalu, ka ari Finansu un atfstlbas komitejas 2014.gada 20.augusta apvienotas sedes
atzinunu, Alojas novada dome, atklAti balsojot, nolemj:

Ieskaiut valsts rczeNes zemes fonde zemes vienibasl

Nr.p.
k.

lpa5uma nosaukums Tpaiuma
kadastra
numurs

Zemes vienibas
kadastra
apzlmetums

Zemes
vietubas
DlatTba. ha

Jaunpurzelles 662'7003002
6

662',10030151 t1,261

2. Klonisi 6637001006
I

66170010231 2,8277



3. Riiki 663',7001027
2

663'7 00102',72 3,2122

4. Biznieki 663',1002000

7
663'7 0020091 33,815 r

5. Vizbu!i 663700r001
8

663700100'7 4 2,669

6. Vizbuli 6637001001
8

663',7 0030087 0,6925

7. Vizbuli 6637001001
8

6637004007 0 |,0717

8. Jaunmurlsi 6637002009
6

663',7 0020096 |,7171

9. JaunmuriSi 6637002009
6

663 700301 l4 1,4699

'-ii*e

n:#
Valdis Barda



Latvijas Republika
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LEMUMS

ALOJA26.08.2014. Nr.393
protokols Nr.13 65#

Par pasvaldTbas nekustam
atzTsanu Dar nenotikusu

Alojas novada dome 2014.gada 28.maija scde pie4ema lemumu Nr. 251
(protokols Nr. 8 40#) ,,Par paivaldibas nekustama rpasuma "Pagasta nams", Braslavas
pagasta, nodoSanu atsavinaianai, nosacTtas cenas un izsoles noteikumu
apstiprinasanu", ar kuru tika apstiprineta nekustama -lpaSuma nosac-lta cena un izsoles
noteikumi Alojas novada paivaldrbai piederosajam nekustamajam Ipasumam "Pagasta

nams" (kadastra Nr. 6644 001 0085). Nekustama lpasuma atsavindianas veids - izsole
ar augiupejosu soli. 2014. gada 3Ojiinija tika dkota mineta nekustamd ipaSuma izsole,
uz kulu neregistrqas neviens pretendents.

Nemot vera ieprieks mineto un pamatojoties uz likuma ,,Par pasvaldrbam"
l4.panta pimas dalas 2.punktu,2l.panta pirmas dalas 19. un 27. punktu, ,,Publiskas
personas mantas atsavinasanas likuma" 3l.panta pinno dalu, Alojas novada dome,
atklati balsojot, nolemj: atz-rt Alojas novada paSvaldibai piederoSa nekustama
-rpa5uma "Pagasta nams", ar kadastra Nr. 6648 001 0085, 2014.gada 3Ojunija izsoli
par nenotikusu.

Domes Valdis Barda

D_Yc
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Latvijas Republika
ALOJAS NOVADADOME

RegN.90000060032,Jins iela I3,Aloj4 Aloj6 nolada, LV - 4064. te1.64022920. falss 64023925, € pdh: dom€@llojelv

LEM{'MS

ALOJA26.08.2014. Nr.394
protokols Nr.l3 66#

Par paivaldTbas nekustama ip4fulqa1?qgalla!@EliBl4gbxasjasasta. nosacitas
cenas un izsoles noteikumu aDstiDrinasanu

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavinalanas likuma 3.panta
pirmas da.las Lpunltu, 4.panta otro dalu,l0.pantu un 32.panta pimas da.las l.punktu,
Publiskas personas finansu lrdzeklu un mantas izSkerdesanas noversanas likuma
3.pantu un lemot vCra Alojas novada domes 2014.gada 28.maija lemumu Nr.251.
,,Par pasvaldibai piederosa nekustamA lpasuma "Pagasta nams", Braslavas pagasta,
nodosanu atsavinAianai, nosacTtas cenas un izsoles noteikumu apstiprinasanu" un
Finaniu un attTstibas komitejas atzinumu, Alojas novada dorne, alklati balsojot,
nolemj:

l. Apstiprinat Alojas novada domei piederoia nekustama lpaiuma "Pagasta
nams", Braslavas pagasta, Alojas novadS. kas sastav no zemes gabala (kopqja platiba
I,O2 ha) uz kura atrodas biroju Cka (350,2 m2) un tfs palrgckas - pagrabs 17,4 m2),
klcts (64,5 m'?), Skrnis (92,3m'?), kas registrdts Braslavas pagasta zem€sgramatu
nodal-1jume Nr. 1000004998 kadastra numuru 6644 001 0085, otras izsoles nosac-rto
cenu 1l 104 EUR (vienpadsmit ttrksto5i viens simts iotri er,fo).

2. Apstip nat paivaldtbas nekustama Tpasuma "Pagasta narns", Braslavas
pagasta, Alojas novada, otras izsoles noteikumus saskald ar pielikumu.

3. Uzdot Alojas novada domes Paivaldrbas ipasurna pdvatizacijas un
atsavindfanas komisijai organizEt izsoles procedituu saska4A ar izsoles noteikumiem,
un iesniegt Alojas novada dome apstiprinasanai izsoles rezultatus.

4. Atbildrgais par lemuma izpildi - Alojas novada domes izpilddirektom.

Valdis Barda



Pielikums
APSTIPRINAI S

ar Alojas novada domes
20l4.gada 26.augusta

lEmumu Nr.394 (protokols Nr.13 66#)

Pasvaldibas nekustamA JDaSuma "Pagasta nams". Braslavas DagastA

' IZSOLES NOTEIKUMI

1. Vispdn-gie notcikumi.
Mutiska izsole ar augsupejosu soli, norekinus yeicot euro tiek pardots nekustamais
Ipasums "Pagasta nams" Braslavas pagasta, Alojas novada. Izsole tiek rikota saskaqa
ar likuma "Par pa5valdlbam" l4.panta pirmas dalas 2.punktu, Publiskas personas
mantas atsavinasanas likumu un likuma,,Par valsts un paSvaldTbu finanSu ltdzeklu un
mantas izsl(erdesanas nove.Sanu" 3.pantu.

1.1. Pasvaldibas n€kustama Tpasuma "Pagasta nams",'Bmslavas pagasta Aloias
novada, turpmak teksta ,,nekustamais lpasums", izsoles noteikumi nosaka
keftibu, kadd organizCjama nekustama ipaiuma izsole atbilstoli ,,Publiskas
personas mantas atsavinasanas likumam".

1.2. lzsoli organize Alojas novada domes Pasvaldrbas lpasuma pdvatizaclas un
atsavinaSanas komisija, turymak teksta - komisija.

1.3. NekustamA TpaSuma izsole notiks Alojas novada dome, JUras iela 13, Aloje,
Alojas novada, 2014.gada 29.septembn plkst. I 0:00.

1.4. Nekustama ipasuma izsoles veids - mutiska izsole ar augSupejoSu soli.
1.5. Nekustama ipasuma nosacTta cena 11 104 EUR (vienpadsmit ttrkstosi

viens simts tetri eafa)
1.6. Nekustama Tpasuma izsoles solis 150 EUR (viens simts piecdesmit earo).
1.7. Nodrosinaiuma nauda - l0olo apmerd no nekustamd ipasuma nosacitds cenas -

I I 10 EUR (viens tflkstotis viens simts desmit s4lo) jaiemaksa Alojas novada
domes banl€s konta AS ,,Swedbank", bantas kods HABALV22, konta Nr.
LV12HA8A0551026085817 vai Alojas novada domes kasc. Nodrosinajums
tiks uzskatits par iesniegtu, ja augstek minetA naudas summa bfls ieskaitrta
Alojas novada domes bankas kontA vai Alolas novada domes kasd.

1.8. Reiistraciias nauda 15 EUR (piecpadsmit e,ro) jaiemaksa Aloias novada
domes bankas konta AS ,,Swedbank", bankas kods HABALV22, konta Nr.
LV 12HABA0551026085817, vai Alojas novada domes kase.

1.9. Sludinajums par izsoli tiek publicets porEla ,,Latvijas vestnesis", Alojas
novada domes infomatTvaja izdewma ,,Alojas novada v€stis", ka af Alojas
novada mejas lapa www.aloia.h, .

1.10. Izsoles rezultatus apstiprina Alojas novada dome.

2. Informdcija par nekustamo ipaiumu.
2.1. Nekustamais -lpadums atrodas Alojas novada Braslavas pagasta. Nekustama

-lpasuma sastdvs: zemes gabals ar kadastra apzimejumu 6644 001 0085,
platiba 1,02 ha, un uz ta esosas biives - Pagasta nams ar kopCjo plaUbu 350,2
m'?(kadastra Nr. 6644 001 0085 001), un tris pal-rgekas - pagribs (kadastra Nr.
6644 001 0085 002), klets (kadastaNr.6644 001 0085 004) un ikfinis
(kadaslra Nr.6044 00t 0085 0051.



2.2. Nekustamais lpasums ir apgutinats ar 2005.gada l.septembrl noslegtu -lres

llgumu par dzrvokla { biroju €k5. 40m2 plar rba) rri uz nenoteikru laiku.

2.3. Nekustamais rpasums ir registrets Limbazu rajona tiesas Zemesgrematu
nodalas Braslavas pagasta zemesgrdmatas nodal-rjuma Nr. 100000204998

2013.gada 21.februa , uz Alojas novada pasvaldTbas vdrda.
2.4. Nekustamo rpaiumu ir iespcjams apskaft, ieprieki vienojoties ar Bras]avas

pagasta parvaldes vad-rtaju Normundu Slepastu, T. 29340656
3. Noteikumi dallbai izsolc.

3.1. Par izsoles dalTbnieku var kltt jebkua fiziska vai juridiska persona, kura,

saska4e ar Latvijas Republika spcka esosajiem nomativajiem aktiem, var
' iegnt ipasuna nekustamo ipaiumu un noteiktaja termi4a ir izpild-rjusi izsoles

noteikumos minetas prasrbas.
3.2. Lai piedalTtos izsolc, no izsoles pasludinaSanas dienas portala ,,Latvijas

vestnesis" lldz 2014.gada 26.septembra plkst.l4:o0 Alojas novada domc,

Jlras iela 13, Aloja, Alojas novada, jaiesniedz Sadi dokumenti:
3.2.1. Fiziskai personai:

1) Kvits par nodro5inajuma un relistrdcijas naudas samaksu;
21 lzziga par dzTvesvietu:
3) Jauzrada personu apliecinoSs dokunents.

3.2.2. Juridiskai personai:
1) Reeistracij as apliecrbas kopija;
2) Parstavja pilnvara;
3) KvTts par nodrosinajuma un registacijas naudas samaksu.

3.3. Ja persona ir izpildrjusi 30 noteikumu 3.2.punkta prasTbas, ta tiek rcgistrcta
izsoles dal-rbnieku registracijas lapa, kura norada dalTbnieka kartas Nr.,
fiziskai personai vardu, uzvardu, personas kodu, dzTvesvietas adresl,
jr-rridiskai personai nosaukumu, registracijas Nr., juridisko adresi, atzimi par
nodrosinajuma un registracijas naudas samaksu. Registetajam izsoles
dalTbniekam izsniedz registracijas apliecTbu.

3.4. Izsoles dalibnieku relistracija tiek uzsakb pec pazi4ojuma par izsoli
publicesanas portala,,Latvijas Vcstnesis".

3.5. Izsoles dahbnieks netiek registets,ja:
3.5.1. Nav iesniedzis visus prasltos dokumentus;
3.5.2. Vcl nav iestajies vai jau ir beidzies dalibnieku rcgistaclas termils.

4. Izsoles norise.
4,1. Izsole notiek Alojas novada domes telpas, Juas iela 13, Aloja, Alojas novada,

2014.gada 29.septembf plkst.l 0:00
4.2.lzsole var notikt arT tad, ja registrcjies un uz izsoli ieradies ir tikai viens

dalibnieks. DaLbniekiem, kuri nav ieraduiies uz izsoli, tiek atmaksata
nodroiindjuma nauda, bet reAistacijas nauda netiek atmaksata.

4.3. Ja noteiktaja laika ir reAishqusies vairdk par vienu dahbnieku, b€t uz izsoli
ierodas tikai viens dallbnieks, izsoli atliek uz divdm stundam. Ja pEc divam
stundam parejie dahbnieki nav ieradusies, izsoles vadrtdjs pazi+o vienu no
Sadiem komisijas l€mumiem:

4.3.1. sakt izsoli, piedaloties vienam izsoles dahbniekam;
4.3.2. noteikt, ka izsole nenotiek.

4.4. Ja izsole nenotiek, registrCtajam dahbniekam ir tiesibas pieprasit atpakal
iemaksato registracijas un nodrosinajuma naudu, kas jaatmaksa 7(septilu)
dienu laika no piepras-rjuma sa4em3anas.



4.5. Ja dalibnieks nepiepmsa iemaksato suinmu, vi$am ir tiesTbas sa4emt jaunu
registacijas apliecibu un piedalities atkartota izsolE bez 5o noteikunu
3.2.punkta mineto dokumentu uzradTsanas un iesniegsanas.

4.6. Ja izsoles dah-bnieks neierodas uz atkafiotas izsoles panegistaciju, vi$s
zaudE tiesibas piedalities Saja izsolc, un vi{lam septi4u dienu laika tiek
atnaksata nodrosinejuma nauda. ReAistracijas nauda Saja gad-rjuma netiek
atmaksata.

4.7. Izsoles dalTbnieki pirms izsoles sdk3anas paraksta izsoles noteikumus.
4.8. Izsoles gaita tiek protokoleta. Izsoles protokola atspogulo visas komisijas

p eksscdcteja un izsoles dahbnieku darbibas izsoles gaita. Protokolu paraksta' visi komisijas locekli.
4.9. Komisijas prieksscdctajs, atklajot izsoli, iepazTstina ar komisijas sasta\,,u un

parliecinas par izsoles dalibnieku ieraSanos saska4d ar dalibnieku reEistracijas
sarakstu.

4.10. Izsoles dalibnieku saraksta ieraksta katra dallbnieka vardu. uzvdrdu vai
nosaukumu, ka arl to parstavju, pilnvarctas peNonas vardu un uzvArdu.
Pilnvarotajai personai jaiesniedz pilnvara, parstavim jauzrada dokuments, kas
apliecina ta parsra\ rbas Iiesibas.

numulu. Izsoles vadrtajs pazi4o solltaja registraclas numuru un piedeveb
cenu. Ja neviens no dalibniekiem vairs augstaku cenu nepieddve, izsoles
vad-rtajs his reizes atkdrto pedejo augstako cenu un fikse to ar amula
piesitienu. Pec amura pedeja (tresa) piesitiena nekustamais lpaiums ir pardots
personai, kas solTjusi pCdejo augstako cenu. Dalibnieka registracijas numurs
un solTtd cena tiek ierakstiti protokola.

4.15. Procesa gaita, atsakoties no turpmAkas solTsanas, kats nekustamA
-rpasuma izsoles dahbnieks apstipdna ar parakstu izsoles protokolA savu
neoeto sonto cenll

4.14.

4.t 6. Dahbnieks, kas piedavajis visaugstako cenu, pEc nosollsanas

4.t1.

4.12.
4.13.

4.t'7.

4.18.

Izsoles vadrtajs isi raksturo pardodamo nekustamo rpasumu, pazilo
nosaclto (sakotnejo) cenu, ka ari izsoles soli 150 EUR summu par kadu
nosaclte (sakotneja) cena tiek paaugstinala ar katru ndkarno sol-rjumu.

PCc izsoles vadr€ja ziqojuma sakas solisanas process.
Izsoles vad-rt?ijs nosauc izsolama nekustama ipasuma sakohejo cenu un

jauta: ,,Kas sola vairak?".
Izsoles dahbnieki soltsanas procesa pace] salu reEistuecijas kartlti ar

nekavejoties uaada izsoles sagatavosanas komisijai savu registracijas
apliecTbu un ar savu parakstu protokola apliecina taja norAd-ltas cenas
atbilstTbu nosol-1taj ai cenai.

Izsoles dalibnieks, kuri nekustamo -rpaSumu nosoltjis, bet nevar
komisijai uzrddrt registracijas apliecTbu un neparakstas protokola, tadejadi ir
atteicies no nosoltta nekustamA Tpasuma. PCc komisijas lemuma vils tiek
svltrots no dalTbnieku saraksta, un vilram netiek atmakseta registracijas nauda
un nodrosinajuna nauda. Ja pec tam izsol€ ir palikuSi vismaz divi dalTbnieki,
tiek izdar-lts attieclgs ieraksts protokolA, un izsole tuli! tiek atkartota. Ja
palicis tikai viens dallbnieks, komisija nlojas atbilsto5i So noteikumu
4.1.punktam.

Pec visu protokola eksemplaru paraksuSanas dalTbnieks, kas nosolTjis
nekustamo -lpaSumu, salem izzrr}u par izsole iegtto nekustamo -lpadumu.

Izzi[a noradita nosol-rta nekustame ipaSuma cena un samaksas keftlba.



4.19. Izsoles dalibniekiem, kud nav nosoliusi nekustamo -tpasumu, atmaksa
nodrosindjuma naudu 5 darba dienu laika. Regishacijas nauda netiek
atmaksata, izqemot Sajos noteikumos noteiktajos gad-rjumos.

5. Samaksas kartiba.
5.1. Nosol-rtajam divu nedelu laika jAsamaksa par nosol-rto nekustamo lpasumu

sava piedAvata augstaka cena, atr€kinot iemaksato lodroSindjuma naudu.
Nauda jaiernaksa Alojas novada domes bankas konta vai Alojas novada
domes kasE.

5.2. Ja nosolitajs ieprieks noteiktaja laika nav samaksajis nosol-lto sunnru,
. komisijai ir tiesTbas piedavat pirkt nekustamo ipasumu parsolTtajam pircejam

par vila nosollto augstako cenu. Parsol-ltajam pircejam ir tieslbas diw nede]u
laikd no piedavajuma salemSanas dienas pazilot komisijai par nekustama
rpasuma pirklanu par pasa nosol-tto augstako cenu. Ja parsolitais pircCjs
nesniedz atbildi noteiktaja telmila, tiek uzskatits, ka vi43 ir noraid-rjis
komisijas piedavajumus. Ja parsol-ltais pircCjs piekrrt komisijas
piedavajumam, nosol-1ta summajasamaksd Komisijas noteiktaje termitla.

6, NenotiLusi i,.sole.
6.1. Izsole atzlstama par nenotikusu,ja:

6.1.1. noteiktaja laika ir registejusies, vairdk par vienu dalibnieku, bet uz
izsoli neviens neierodas;

6.1.2. neviens dalibnieks nav parsol-rjis izsoles sAkumcenu;
6.1.3. noteiktaje te1mila neviens dalibnieks nav registCjies.
7, Izsoles rezulfitu apstiprinesana un pirkuma l-rguma slegiana.

7.l.Izsoles uzvaretajs uz$emas atbildrbu par iespejamiem zaudejumiem, kas
radusies izsolAmajam nekustamajam lpaiumam, laika no izsoies uzvaretaja
pazi$osanas hdz pirkuma liguma slegsanai.

7.2. Izsoles protokolu apstiprina komisija 7 (septilu dienu) laika no izsoles dienas.
7.3. Izsoles rezultatus apstip na Alojas novada dome tuvakaja domes scdE, kas

seko pec notikusas izsoles.
7.4. Pirkuma ligumu paraksta 7 (septi4u) dienu laika pec izsoles rezultatu

apstipdnasanas dienas.
8. Komisijas lemuma ptrsiidzCSana.

8.1. Izsoles dalTbniekiem ir tiesTbas iesniegt sfldzlbu Alojas novada domei par
komisijas veiktajam darblbam 5 dienu laika no izsoles dienas.

8.2. Ja Komisijas lemums tiek pars[dzCts, pagarinas 5o noteikumu 7.3.punkta
noteiktais termils.

/ 
vardisBarda
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Latvijas Republika
ALOJAS NOVADA DOME

Re! N!.90000060032. Jads iela l ll, Alojt, Alojas novad4 l-v -,1064, tc1.64022920, fakss 64023925, e psts: dono@aloja.lv

LEMUMS

ALOJA26.08.20t4. Nr.395
protokols Nr.13 67#

Par sociala dzTvokla statusa noteiksanu dzivoklim Ausekli iela 3a d2.1. Aloia un
socidld dzivokla ires llsuma noslEe5anu

Alojas novada dome ir sagEmusi un izskatiusi Arijas Tipses (turpmak
Persona) 2014.gada 13jlnija iesniegumu Q'1r.3-8/14l519-T) ar ltgumu pie3\irt
socialo dzTvokli Ausekla iela 3a dz.l, Aloja ar piebildi, ka Saja dzlvokli dzivo no
l987.gada.

Saskaqa ar likuma,,Par socialajiem dzlvok]iem un socialajam dzrvojamam
majam" (tu?mak Likums) 4. panta tresAs dalas 2. punktLr sociala dzrvokla statusu
var noteikt paSvaldlbas ipasumA esoiiem dzwokliem, kurus lre sociali
maznodroiinatas personas (!imenes), ja tas rakstveida ir izteikuias velesanos TrCt

socialo ddvokli. Savukart mineta likuma 5. panta, kas nosaka personas (!imenes),
kulam ir tieslbas IrCt socialos dzTvoklus, pirmas dalas 2.punkts paredz, ka socidlo
dzTvokli ir tiesTbas iret personas (!imenes), kura ir socidli maznodrcSinata (truclga)
vai socidli mazaizsargah un t?i irE pasvaldlbas -lpaiuma esoiu dz-lvokli un ir izteikusi
veleSanos irCt socialo dzivokli. Tadi pasi noteikumi socielo dzlvoklu izirCsanas
kdrtibai ir noteikti ari Alojas novads domes 2013. gada 27. decembra Saistoso
noteikumu Nr. 24 ,,Par socielo dzivoklu izuesanas kartfuu Alojas novada" (turymek -
SaistoSie noteikumi) 6.2. un 7.2. punkta

Dome konstaG, SIA ,,Alojas komunalais dienests" 2006.gada 25.septembf ir
noslEdzis dzivojamo telpu Tres lTgumu Nr.45a ar Ariju Tipsi uz nenoteiktu laiku.

2008.gada S.februarl Alojas pilsetas dome pie4ema lcmumu noteikt
paivaldTbas Tpaiuma dzlvojamo telpu lres maksu 0.30 LS par I m2 mdnesl ar
2009.gada l.mafiu. Mainoties nosac-rjumiem, SIA ,,Alojas komunAlais dienests"
Lgumu nav parslcdzis. SIA ,,Alojas komundlais dienestsl't-res maksas i. iekascjis,
qemot par pamatu 2008.gada 8.febmari pie4emtd lemuma tarifus.

Pec SIA ,,Alojas komrmSlais dienesta" sniegtas infomecijas datiem dzivokla
Nr.l, Ausekla iela 3a, Aloja, kopeja platiba ir 44.90 m'z un mcnesa lres maksa sastada
19.31 EUR, kurai papildus par parejiem komundliem maksdiumiem (idens, atkritumu
izveiana, asenizacija) jdmaksa 4.64 EUR.

Alojas novada domes SociAlais dionests 2014.gada l6junija ir izdevis izzi4u,
ka Persona ir tiestga TrCt socialo dzivokli, pamatojoties uz Alojas novada domes

Lietotajs
Rectangle

Lietotajs
Rectangle

Lietotajs
Rectangle

Lietotajs
Rectangle

Lietotajs
Rectangle



2013.gada 2T.decembm saistosajiem noteikumiem" Par socialo dzrvoklu izTrcsanas
kafttbu Alojas novada" g.punl<tu.

Atbilstosi Saistoso noteikumu 32. punkta, sociala dzrvokla irnieks apmaksa
50% no rres maksas, kas noteikta par domes paivaldlbas dzTvokliem un 100% par
izlietoto elektroenerAiju, komunalajiem maksdjumiem saskalE ar skaitTtaja rdd-rtajiem
un noslegtajiem hgumiem ar pakalpojuma sniedzEjiem.

Atbilsto3i saistoSo noteikumu 6.2. punktam Alojas novada paivaldibas
Tpasuma esosiem dzivokliem, ku1us IrC triicTgas vai maznodrosinatas personas
(gimenes) vai mazaizsargdtas personas (gimenes), ja tas rakstveida izteikuSas
velCianos izbeigt hdzSinejo dzivojamas telpas ires llgumu un roslcgt jaunu - sociala
dzivokla -res ligumu rul to riciba esosa dzlvokla platiba nepArsniedz 30.06.1998. MK
noteikumos Nr.233 "Noteikumi par dokumentiem, kas apliecina personas (limenes)
tiesTbas Tret socialo dzlvokli, un dzivokla kopej^ platibas nomam") paredzeto nomu
(t.i., dzrvoklim, kura dzivo vairdkas personas, - 20 m, uz pirmo personu un 15 m'uz
kahu nakamo personu; vienistabas dzwoklim, kura dzTvo viena persona, - 35 m2);

Likuma 11. panta otra dal4 ka arT Saistoio noteikumu 24. punkts nosaka, ka
sociAla dzlvokla lres lTgumu nosledz uz laiku, kas nav ilgaks par seSiem menesiem, un
to atjauno, ja pcc lTguma termiqa izbeigsanas -mieks un viqa limenes locekli nav
zauoelust uestoas 1ret soclalo dzrvoktl

Likuma 10. panta ceturta dala nosaka, ka sociala dzr-vokla Trcs hgums tiek
noslcgts, ja ievcroti Sedi nosac-rjumi pasvaldibas dome ir pie4€musi lemumu par
sociala dzivokla statusa noteiksanu minCtajam dzivoklim, paivaldtbas institiicija,
ieverojot likuma noteikto, ir pieqCmusi lCmumu par sociala dzlvokla izrresanu
minEtajai personai (limenei) un l-rdzsindjais dzlvojamds telpas lres l-tgums ar irnieku
tiek izbeigts.

Pamatojoties uz ieprieks minCto rl1'r likuma ,,Par pasvaldTbam" 15. panta
pirmas dalas 9. punktu,2l. panta pirmas d4as 14. punktu, saskaqa Socialo, kafifuas,
komunalas saimniecTbas un dzlvoklu jautAjumu pastavlgas komitejas sedes atzinumu,
Alojas novada dome, atklati balsojot, nolemj:

1 lzbeigt noslegto 2006.gada 25. septembrT dzivojamas telpas Ausekla iela
3a, dz.1 Aloja, rres hgumu Nr.45a ar Ariju Tipsi.
2. Noteikt dzTvoklim Aus€kla iele 3a d2.1, Aloja sociala dzTvokla statusu.
3. Iziret socialo dzrvokli Nr.l, Ausekla iela 3a, Aloja ar kopcjo platrbu
44.90m2 Arijai Tipsei , personas kods 000000, noslCdzot sociala dzTvokla Tres
ligumu uz 6 meneiiem, samazinot -res maksu 35 m2 ]rei no koDeias
dzivojamAs platTbas par 50o/o .

4. Pilnvarot SIA,,Alojas komunalais dienests" valdes locekli Aigaru Sponu,
viena meneSa laika no Sl lemuma pieqemsanas dienas sagalavot un paraksut
sociala dzivokla Ausekla iela 3a d2.1, Alojd r-res l-lgumu uz sesiem menesiem
ar Ariju Tipsi, atbilstoli Si ldmuma noteikumiem un ievEroiot Tres un
ekspluatacijas izdevumu apmei.u!.
3. Kontroli par lemuma izpildi uzdot izpilddirektoram.

So lAmumu var pdrsfidzat AdministratlvajA rdjoha tiesA, Valmieras tiesu namA

sfiiands dienas.

t'ill{V.lo;\

e\%t

Domes Valdis Barda
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Latvijas Republika
ALOJAS NOVADADOME

Re8.Nr.90000060032, Jnias iela 13, Aloji. Alojd nov.di, LV - 4064, tel.64D2920,lnkss 64Q23925, e - p6ts: domo@aloja.lv

26.08.2014. Nr.396
protokols Nr.13 67#

Par sociela dzlvokla statusa noteiksanu dzlvoklim Ausekla iela 3a d2.6. Aloia un
sociala dzlvokla Ires lisuma noslessanu

Alojas novada dome ir sagEmusi un izskatrjusi Olgas Zariqas (tupmak -
Persona) 2014.gada l2junija iesniegumu Q,J|.3-8/141525-Z) ar l[gumu pieSlirt
socialo dzTvokli maja Ausekla ield 3a d2.6, ar piebildi, ka iaja dz]vokh dzivo kops
1995.gada.

Saska4a ar likuma,,Par socialajiern dzivokliem un socialajam dztvoiamam
majam" (tu1lm6k - Likums) 4. panta tresas dalas 2. punktu sociala dzrvokla statusu
va-r noteikt paivaldrbas Ipa.Suma esoSiem dzivok]iem, kuus llc sociali
maznodrcSinatas personas (gimenes), ja tas rakstveida ir izteikusas vCleSanos trEt
socialo dzlvokli. Savukafi minCte likuma 5. pant4 kas nosaka personas (gimenes),
kulam ir tiesibas irel socialos dzTvoklus, pirmas dalas 2.punl<ts paredz, ka socialo
dzrvokli ir tiesTbas rret personas (!imenes), kura ir sociali maznodroSinata (trucTga)
vai socidli mazaizsargata un ta Tre paSvaldlbas r-pasumA esoSu dz-lvokli un ir izteikusi
vclesanos irct socialo dzivokli. Tadi paSi noteikumi socialo dzTvoklu izircsanas
kartTbai ir noteikti an Alojas novads domes 2073. gada 27. decemb€ Saistoso
noteikumu Nr. 24 ,,Par socialo dzrvoklu izftcsanas kartibu Alojas novada" (tu1lmak-
Sajslosie noleikumi) 6.2. un 7.2. punkla.

Dome konstatc, SIA ,,Alojas komunalais dienests" 2008.gada l.februan ir
noslEdzis dzivojamo telpu Tres llgumu Nr.196 ar Olgu Zari4ru uz nenoteiktu laiku.

2008.gada 8.februari Alojas pilsEtas dome pielema lemumu noteikt
pa3valdTbas rpa3uma dzrvojamo telpu -tres maksu Ls 0.30 par 1 m2 m€nesT ar
2009.gada l.matu. Mainoties nosacTjumiem, SIA ,,Alojas komundlais dienests,,
l-1gumu nav ptusledzis. SIA ,,Alojas komundlais dienests" - es maksas fu iekasEjis,
lemot par pamatu 2008.gada 8.februan pie4emte lemuma tarifus.

Pec SIA ,,Alojas komunalais dienesta" sniegtas infomacijas datiem dtwokla
Nr.6, Ausekla iela 3a, Aloja, kopeja platTba ir 62.28 m2 rur menesa ires maksa sastada
26.78 EUR, kurai papildus par parCjiem komunaliem maksajumiem (Ddens, atkritumu
izvesana, asenizdcija) jamaksa 3.76 EUR.

LEMUMS
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Olgai Zari4ai ir pieShirts t0c-lgAs personas statuss, kas ir speka no
01.06.2014.- 31.08.2014., hdz ar to persona ir tiesTga rrCt socialo dzrvokli, itbilstoii
Likuma 5. panta 2.punktam.

Atbilstosi Saistoso noteikumu 32. punkta, sociAla dzlvokla Tmieks apmaksa
50o% no rres maksas, kas noteikta par domes paivaldibas dzrvokliem un 100% par
izlietoto elekftoener€iju, komunalajiem maksajumiem saskalA ar skaititaja rad-rtajiem
un noslCgtajiem ltgumiem ar pakalpojuma sniedz€jiem.

Atbilstosi saistoso noteikumu 6.2. punttam Alojas novada paivaldibas
ipasuma esoSiem dzwokliem, kuus TrC tricTgas vai maznodrosinatas personas
(fimenes) vai mazaizsargatas personas (Aimenes), ja res rakstveida i;teikusas
velesanos izbeigt lidzsinejo dzivojamas telpas lres llgumu un noslegt jaunu - sociala
dzlvokla lres hgumu un to fciba esosa dzrvokla platTba neparsniedz 30.06.1998. MK
noteikumos Nr.233 'Noteikumi par dokumentiem, kas apliecina personas (limenes)
tiesftas iret socialo dzrvokli, un dzwokla kopejas platTbas noimam,,) pa.edzeto nomu
(t.i., dzTvoklim, kura dzivo vairakas personas, - 20 m'uz pirmo pe.sonu un 15 m'uz
katru nakamo personu; vienistabas dzivoklim, kura dzivo viena persona, - 35 m2);

Likuma 11. panta otra d4q ka arT Saistoso noteikumu 24. punl<ts nosaka, ka
socidla dzivokla lrcs ligumu nosledz uz laiku, kas nav ilgdks par seSiem m€neiiem, un
to atjauno, ja p€c lTguma termila izbeigsanas Trnieks un vi4a gimenes locekli nav
zauoetusl ItesrDas uet soctato dzlvoKIt.

Likuma 10. panta cetufta d4a nosaka, ka sociala dzwokla lres lTgums tiek
noslegts, ja iev€roti Sadi nosac-rjumi pasvaldibas dome ir pie4dnusi lCmumu par
sociala dzlvokla statusa noteikganu min€tajam dzivoklim, pasvaldlbas institiicija,
ievErojot likuma noteikto, ir pieg€musi lemumu par sociala dz-wokla izTresanu
minetajai personai (fimenei) un l-rdzsinCjais dzivojamas telpas ires lIgums ar Trnieku
tiek izbeigts

Pamatojoties uz ieprieks mineto un likuma ,,Par paivaldlbam,, 15. panta
pirmas dalas 9. punktu, 21. panta pirmds dalas 14. punktu, saskala Socialo, karhbas,
komundlds saimniecibas un dzrvoqu jautajumu pastavrgas komitejas sedes atzirurnu,
Alojas novada dome, atklati balsojot, nolemjl

1. Izbeigt noslegto 2008.gada l2.februAra dzrvojamds telpas Ausekla iela 3a,
dz.6 Aloja nes hgumuNr.l96 ar Zarirlu Olgu Zariqu.
2. Noteikt dzivoklim Ausekla iela 3a d2.6, Aloja sociala dzTvokla statusu.
3.^Izrrct socialo dzwokli Nr.6, Ausekla iela 34 Aloja ar kopejo platibu 62.28
m2 Olgai Zariqai, personas kods 000000, nosledzot sociala dzlvokla tres
llgurnu uz 6 mdnesiem, samazinot Tres maksu 35 m2 Irei no koDcias
dzTvojamas planaas par 50o,o.

4. Pilnvarot SIA ,,Alojas komundlais dienests" valde locekli Aigaru Sponu,
viena mCnesa laika no Si lCmuma pie4emSanas dienas sagatavot un paraksh-t
sociah dzivokla Ausekla ield 3a d2.6, Aloj6, Ires llgumu uz sesiem menesiem
ar Olgu Za 4u, atbilstogi Si lemuma noteikumiem un ieveroiot ires un
ekspluatacijas izdewmu apmErus.
5. Kontioli par lCmuma izpildi uzdot izpilddirektoram.

So lemumu ,ra/ pdrsi:idzAt AdministrattvajA rujona tiesd, Valmielas tiesu namA
(Voldemdra Balo'ct ielA l3A, Valmieft, LV-4201) viena meneict laikA o ta speka
stdianAs dien6s. f.lr\

i'j-u
Domes Valdis Btuda
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Latvijas Republika
ALOJAS NOVADA DOME
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26.08.2014.

LEMUMS

ALOJA Nr.397
protokols Nr.13 67#

Pa. sociala dzlvokla statusa noteiksanu dzlvoklim Ausekl; iela 3a d2.3. Aloie un
socialA dzivokla ires Itsruta noslegsanu

Alojas novada dome ir sa4€musi un izskat-1jusi Valijas Sarmanes (turpmak -
Pemona) 20l4.gada l2junija iesniegumu (1.{r.3-8/14l507-S) ar lugurnu pieB(irt
socialo dzTvokli Ausekla iela 3a d2.3, Aloja, ar piebildi, ka Saja dzwokli dzivo no
1953.gada.

Saska4d ar likuma,,Par socialajiem dzTvokliem un socialajam dzlvojamam
majam" (tupmak - Likums) 4. panta treias dalas 2. punktu socialA dz-rvokla statusu
var noteikt paivaldibas tpaSuma esosiem dzTvokliem, kurus rC sociali
maznodrosindtas personas (gimenes), ia tas rakstveida ir izteikusas velesanos tret
socialo dzlvokli. Savukafi mineta likuma 5. panta, kas nosaka personas (gimenes),
kuram ir tiesibas irct socialos dzivoklus, pimas dalas 2.punkts paredz, ka socialo
dzrvokli ir tiesibas ir€t personas (!imenes), kula ir sociali maznodrosinata (trucTga)
vai sociali mazaizsargeta un ta Tre paSvaldtbas Ipasuma esosu dzTvokli un ir izteikusi
vClesanos Trct socialo dzlvokli. Tadi pasi noteikumi socialo dztvoklu izTrEsanas
kafirbai iI noteikti art Alojas novads domes 2013. gada 27. decembra Saistoso
noteikumu Nr. 24 ,,Par socialo dzrvoklu izTG3anas kartibu Alojas novada,, (tupmak -
SaistoSie noLeikumit 0.2. un 7.2. punlla.

Dome konstate, SIA ,,Alojas komunalais dienests" 2006.gada 25.septembri ir
nosledzis ddvojamo telpu tres lTgumu Nr.l47a ar Valiju Sarmani uz nenoteiktu
laiku.

2008.gada 8.februan Alojas pilsCtas dome piesema lcmumu noteikt
paivaldibas ipaSuma dztvojamo telpu -[es maksu 0.30 LS par I m2 mEnesl ar
2009.gada l.martu. Mainoties nosaciumiem, SIA ,,Aloias komunalais dienests,'
llgumu nav parsledzis. SIA ,,Alojas komundlais dienests,,Tres maksas ir iekasejis,
4emot par pamatu 2008.gada S.februAf pielemta lemuma tadfus.

Pec SIA ,,Alojas komrurdlais dienesta" sniegtas infomacijas datiem dzTvokla
Nr.3, Ausekla iela 3a, Aloja, kopeja platiba ir 46.66 m2 un m€neSa ires maksa sastada
20.06 EUR, kulai papildus par parejiem komundliem maksaiumiem (iidens, atkitumu
izveiana, asenizacija) jamaksa 3,50 EUR.
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Alojas novada domes Socialais dienests 2014.gada l6jnnija ir izdevis izzi4u,
ka persona ir tiesiga iret socialo dzivokli, pamatojoties uz Alojas novada domes
2013.gada 2T.decembra saistosajiem noteikumiem" Par socidlo dzrvoklu izTrcsanas
kaftibu Alojas novada" g.4punktLr.

Atbilstosi Saistoio noteikumu 32. punlta, sociala dzrvokla tmi€ks apmaksd
50o% no Tres maksas, kas noteikta par domes paivaldibas dzwokliem un 100% par
izlietoto elektoenergijLr, komunalajiem maksajumiem saskala ar skaititeja raditajiem
un noslegtajiem lTgumiem ar pakalpojuma sniedzCjiem.

Atbilstosi saistoSo noteikurnu 6.2. punktam Alojas novada pasvaldtbas
ipasuma esosiem dzwokliem, kurus T€ trircigas vai maznodrosinatas personas
(fimenes) vai ntazaizsargalas personas (gimenes). ja tas rakst\,eida i;teikuias
vel€Sanos izbeigt lidzsinejo dzlvojamas telpas Tres l-1gumu un noslegt jaunu - sociala
dzTvokla Tres lTgumu un to rTcTba esoia dz-rvokla platTba neparsniedz 30.06.1998. MK
noteikumos Nr.233 'Noteikumi par dokumentiem, kas apliecina personas (gimenes)
tiesTbas et socialo dtlvokli, un dzrvokla kopejas platibas no1mam") paredzeto normu
(t.i., dzrvoklim, ku€ dzivo vairakas personas, - 20 m, uz pirmo personu un 15 m2 uz
katru ndkamo personu; vienistabas dzTvoklim, kula dzlvo viena persona, - 35 m2);

Likuma 11. panta otra dala, ka an Saistoso noteikumu 24. punkts nosaka, ka
sociala dztvokla Tres hgumu nosl€dz uz laiku, kas nav ilgaks par seSiem m€nesiem, un
to atjauno, ja pec llguma termila izbeigsands mieks un vi+a gimenes locek]i nav
zaudejusi tiesTbas ACt socialo dzivokli.

Likuma 10. panta ceturla dala nosaka, ka sociala dzivokla ires liguns tiek
noslEgts, ja ieveroti iadi nosacTjumi pasvaldrbas dome ir pie4ernusi lCmumu par
sociala dzTvokla statusa noteiksanu minCtajam dztvoklim, pasvald;bas institiicija,
ievCrojot likuma noteikto, ir pielemusi lemumu par sociala dzlvokla izlrCsanu
minetajai personai (gimenei) un lidzsin6jais dzlvojamas telpas Tres lIgums ar Imieku
tiek izbeigts.

Pamatojoties uz ieprieki mineto un likuma ,,Par pasvaldibam" 15. panta
pinnas dalas 9. punktu, 21. panta pimas dalas 14. punktu, saskaqa SociAlo, kAtrbas,
komunalas saimniecibas un dzTvoklu jautajumu pastavigas komitejas sEdes atzirrurnu,
Alojas novada dome, a&lati balsojot, nolemj:

1. Izb€igt noslCgto 2006.gada 25. septembrl dzlvojamas telpas Ausekla iela
3a, dz.3 Aloja Tres ligumu Nr.47a ar Valiiu Sarmani.
2. Noteikt dzivoklim Ausekla iela 3a d2.3, Aloja sociala dzivokla statusu.
3. IzTrCt socialo dzrvokli Nr.3, Ausekla iela 3a, Alojd ar kopejo platrbu
46.66m'? Valijai Sarmanei, noslcdzol sociala dzTvokla rres llgumu uz 6
mEnesiem, samazinot Tres maksu 35 mr lrei no kopCjas dzivojamas platibas par
50%.
4. Pilnvarot SIA,,Alojas komunalais dienests" valdes locekli Aigaru Sponu,
viena meneSa laika no 5T lemuma pieBemSanas dienas sagatavot un paraksflt
sociala dzlvokla Ausekla ielA 3a d2.3, Aloja ires ligumu uz seSiem m€nesiem
ar Valiju Sarmanl atbilstoSi Sr lemuma noteikumiem un ievCrojot lres un
ekspluatacijas izdewmu apmCrus.
3. Kontroli par lemuma izpildi uzdot izpilddirektoram.

So lemumu ral parsfrdzet AdministlatttajA tujona tiesa, Valmietas tiesu namA
(Voldemara Baloia ielQ t, LY-1241) viena mene'a lail.n no fi speka
sfiianAs dienas. f"f
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LEMUMS

ALOJA Nr.398
protokols Nr.13 67#

Par socralS dzrokla sratu
soclala oztvoKta rres Irg!lu! !Q5lsg!!q]q

Alojas novada dome ir sa+Cmusi un izskatrjusi IngrTdas Rugajas (tupmak -
Persona) 2014.gada 12jlnija iesniegumu CNI.3-8/14/505-R) ar lflgumu pieSkifi
socialo dzrvokli maja Ausekla iela 3a d2.5, ar piebildi, ka Saja dzivoklT dzrvo 14
gadus.

Saskarla ar likuma,,Par socialajiem dzivokliem un socialajam dzrvojamam
majam" (turpmak Likums) 4. panta treSas dalas 2. punktu sociala dzrvokla statusu
var noteikt paSvaldrbas -tpasuma esoliem dzivokliem, kurus irc sociali
maznodrosinatas personas (gimenes), .ia tas rakstveide ir izteikusas velCsanos TrCl

socialo dzivokli- Savuktut nineta likuma 5. panta, kas nosaka personas (!imenes),
kurdm ir tiesTbas irEt socialos dztvoklus, pirmas dalas 2.punkts paredz, ka socialo
dzTvokli ir tiesTbas irct personas (!imenes), kura ir sociali maznodrosinata (tructga)
vai socidli mazaizsargab un ta ire pasvaldlbas -tpaiuma esoiu dz-tvokli un ir izteikusi
velesanos lrct socialo dzrvokli. Tadi pasi noteikumi socialo dzlvoklu izlrcsanas
katibai i| noteikti ari Alojas novads domes 2013. gada 27. decembra Saistoso
noteikunu Nr. 24 ,,Par socialo davoklu izlresanas kartTbu Alojas novada" (tu?mak -
Saisrosie noleikumi) 6.2. un 7.2. punlta.

Dome konstatE, SIA,,Alojas komundlais dienests" 2008.gada 8.februan ir
nosledzis dzlvojamo telpu ircs hgumu Nr.195 ar IngnAu Rugaju uz nenoteiktu laiku.

2008.gada 8.februan Alojas pilsetas dome pieqema lCmumu noteikt
pasvaldTbas lpaluma dzrvojamo telpu Tres maksu 0.30 LS par 1 m2 mEnesi ar
2009.gada l.mafiu. Mainoties nosacTjumiem, SIA ,,Alojas komundlais dienests,,
ligumu nav parclEdzis. SIA ,,Alojas komundlais dienests" -tres maksas ir iekasejis,
$emot par pamatu 2008.gada 8.februan pie$emta lCmuma tarifus.

PCc SIA ,,Alojas komunelais dienesta" sniegtas infomAcijas datiem dzlvokla
Nr.5, Ausekla iela 3a, Aloja, kopeja phiba ir 45.05 m2 un menesa ires maksa sastada
19.37 EUR, kurai papildus par pa.ejiem komundliem rnaks?ij iniem (iidens, atkitumu
izveSana, asenizAcija) jamaksa 4.64 EUR.

Alojas novada domes Sociaiais dienests 2014.gada l6junija ir izdevis izzi4u,
ka persona fu tieslga Tret socialo dzlvokli, pamatojoties: uz Alojds novada domes

Lietotajs
Rectangle

Lietotajs
Rectangle

Lietotajs
Rectangle

Lietotajs
Rectangle



2013.gada 2T.decembra saistosajiem noteikumiem" par socidlo dzjvoKu iztrdsanas
kartibu Alojas novada" 9.punttu.

Atbilstosi Saistoso noteikumu 32. punkta, sociala dzrvokla imieks apmaksa
50%o no lres maksas, kas noteikta par domes paSvaLdibas dzTvokliem m l0b% par
izlietoto el€ktroenergiju, komunalajiem maksdjumiem saska\rd ar skaiftaja radTteji;m
un noslegtajiem l;gumiem ar pakalpojuma sniedz€jiem.

Atbilstoli saistoso noleikumu 6.2. punktam Alojas novada paSvaldibas
ipasuma esoSiem dzrvokliem, kurus TrC tritcTgas vai maznodrosinatas personas
(gimenes) vai mazaizsargatas personas (!imenes), ja tas rakstveida izteikusas
v€leianos izbeigt hdzsincjo dzrvojames telpas ires ligumu un noslcgt jaunu - sociala
dzlvokla Tres llgumu un to rtciba esosa dztvokla platiba neparsniedz 30.06.1998. MK
noteikumos Nr.233 'Noteikumi par dokulentiem, kas apliecina personas (fimenes)
tiesibas iret sociAlo dzwokli, un dzivokla kopejas platibas normam,,) paredzEto normu
(1.i., dzTvoklim, kula dz-rvo vairakas personas, - 20 m, uz pirmo personu un 15 m2 uz
katru ndkamo personu; vienistabas dzrvoklim, kurA dzlvo viena persona, - j5 m2);

Likuma 11. panta otle dala, ka an Saistoso noteikumu 24. punkts nosaka, ka
sociala dz-lvokla Tres lTgumu nosledz uz laiku, kas nav i1g6ks par sesiem menesicm, un
to aqauno, ja pec hguma termiga izbeigiands lmieks uD vila limenes locekli nav
zaudejusi tiesibas uet socialo dzlvokli.

Likuma 10. panta ceturta d4a nosaka, ka sociala dzlvokla rres hgums tiek
noslegts, ja ieveroti SAdi nosac-rjumi pasvaldibas dome ir pie4Cmusi l€munru par
socidla dzlvokla statusa noteiksanu minctajam dzlvoklim, paSvaldibas instificija,
ieverojot likuma noteikto, ir pierlemusi lemumu par sociala dzTvokla izuesanu
minCtajai personai (finenei) rur lidzSinejais dzivojamds telpas lres l-lgums ar irnieku
tiek izbeigts

Pamatojoties uz iepriek5 minEto un likuna ,,Par paivaldrbam" 15. panu
pimas dalas 9. punktu, 21. panta pimas dalas 14. punktu, saska$a Socialo, kafiibas,
komunelas saimnieclbas un dztvoklu jautejunu pastavlgas komitejas scdes atzinumu,
Alojas novada dome, atklati balsojot, nolemj:

1. lzbeigt noslegto 2008.gada 8.februara dzlvojamas telpas Ausekla iela 3q
dz.5 AlojaAes hgumuNr.l95 ar Ingridu Rugaju.
2. Noteikt dzTvoklim Ausekla iela 3a d2.5, Aloja sociala dzivokla statusu
3. Iz(6t socialo dzrvokli Nr.5, Ausekla ieia 3a, Aloja ar kopEjo platibu
45.05m, Ingrrdai RugAjai, nosledzot sociala dzrvokla rres lTgumu uz 6
mEneiiem, samazinot - es maksu 35 m2 irei no kopejas dzTvojamAs platibas par
50% .

4. Pilnvarot SIA,,Alojas komunalais dienests,, valdes locekli Aigaru Sponu,
viena mCnesa laika no ST lemuma pielemsanas dienas sagatavot un parakstit
sociala dzrvokla Ausekla iela 3a, Aloja ires lTgumu uz seiiem mdneSiem ar
Ingndu Rugaju, atbilstoii Sl lCmuma noteikuniem un ieveroiot lres un
ekspluatAcijas izdevumu apmems.
3. Kontoli par lemuma izpildi uzdot izpilddirektoram.

So lAmumu var pArsiidzet Administrattuaja rajona tiesA, Valmieros tiesu namA
(Voldemara Balo'a ield l3A, Valmiera, LIt-4201) viena menei(l laikd no ta sp'ka
sfiianas dienas.

vvr<>
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LEMUMS

.,\LOJA Nr.399
protokols Nr.13 67#

Par sociala dzrvokla statusa noteiksanu dzrvoklim Ausekla iela 3a d2.7" AIoia utr
socidla dzTvokla ires heuma noslcqsahu

Alojas novada dome ir sa4Emusi un izskat-rjusi Zaigas Gruntes (tupmak
Persona) 2014.gada l2junija iesniegumu (1.{r.3-8/14l504-G) ar l[gumu pagarinAt
201l.gada 6jr ija noslCgto hgunu par dzivokla lri, ka Lgumu par sociala dzivokla Tri

Ausekla iela 3a d2.7, Aloja.
SaskalA ar likuma,,Par socialajiem dzTvokliem un socialajam dzlvojamam

majam" (turpmak - Likums) 4. panta tresas dalas 2. punktu sociald dzlvokla statusu
var noteikt paivaldibas ipasuma esosiem dzTvokliem, kulus rc socieli
maznodroiinatas personas (gimenes), .ia tAs rakstveida ir izteikusas velesanos lICt
socialo dzrvokli. Sa\,'ukafi min€ta likuma 5. panta, kas nosaka personas (!imenes),
kuram ir tieslbas lret socialos dzTvoklus, pimas d4as 2.punkts paredz, ka socidlo
dzrvokli ir tiesTbas TrCt personas (!imenes), kura ir sociali maznodroSindta (truclga)
vai socidli mazaizsargata un ta irE pasvaldlbas -rpaSuma esoSu dz-lvokli un ir izteikusi
velesanos -lret socielo dzrvokli. Tadi pasi noteikumi socialo dzlvoklu iziresanas
kartibai ir noteikti ari Alojas novads domes 2013. gada 27. decembra Saistoso
noteikumu Nr. 24 ,,Par socielo dzivoklu iziresanas kafirbu Alojas novada" (tupmak -
SaistoSie noteikumi,) o.2. un 7.2. punkla.

Dome konstate, SIA ,,Alojas komunalais di€nests" 2011.gada 6jtrlijA ir
nosledzis dzTvojamo telpu ues Lgumu Nr.388 ar Zaigu Grunti, kas ir speka l-ldz
hguma lauSanas br-rdim vaijauna ligrula noslEgSanai.

Pec SIA ,,Alojas komunalais dienesta" sniegas informacijas datiem dzTvokla
Nr.7, Ausekla iela 3a, Aloja, kopeja platrbt ir 46.92 m2 un menesa lres maksa sastada
20.18 EUR, kurai papildus par par€jiem komunaliem maksajumiem (idens, atkitumu
izveiana, asenizacija) jamaksa 4.64 EUR.

Alojas novada domes Socialais dienests 20l4.gada l6jtnija ir izdevis izzi4u,
ka persona ir tiesTga IrCt socialo dzwokli, pamatojoties uz Alojas novada domes
20l3.gada 27.dec€mbra saistosajiem noteikumiem" Par socialo dzivoklu iziresanas
kafirbu Alojas no!ad5 g.punllu.

Atbilstosi Saistoio noteikumu 32. punl<ta, sociala dzivokla irnieks apmaksa
50olo no Aes maksas, kas noteikta par domes paSvaldibas dztvok]iem un 10070 par
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izlietoto elektroenergiju, komunalajiem maksajumiem saska$d ar skait-rtaja raditajiem
un noslegtajiem llgumiem ar pakalpojuma sniedz€jiem.

Atbilstosi saistoio noteikumu 6.2. punttam Alojas novada pasvaldTbas

lpasuma esosiem dzwokliem, kurus lre tuDcTgas vai maznodrosinatas personas
(limenes) vai mazaizsargdtas personas (gimenes), ja tas rakstveida izbikusas
velesanos izbeigt lidzsinejo dzTvojamas telpas Tres lTgumu un noslcgt jaunu - sociah
dzivokla ires l;gumu un to fciba esoia dzlvokla platiba neparsniedz 30.06.1998. MK
noteikumos Nr.233 "Noteikumi par dokumentiem, kas apliecina personas (limenes)
tiesrbas lret socialo dzivokli, un dzrvokla kopcjas platibas nomam") paredzcto nomu
(t.i., dzrvoklim, kura dz-rvo vairakas personas, - 20 m'?uz pimo personu un 15 m2 uz
katnl nakamo personu; vienistabas dzivoklim, kura dzivo viena persona, - 35 m2);

Likuma 11. panta otra dala, ka af Saistoso noteikumu 24. punkts nosaka, ka

sociala dzivokla rres lTgumu noslcdz uz laiku, kas nav ilgdks par sesiem meneSiem, un
to atjauno, ja pec hguma temi$a izbeigsanas Tmieks un viga gimenes locekli nav
zauoetusr uesroas tret soclalo ozlvoKll.

Likuma 10. panta ceturtzi d4a nosak4 ka sociala dzTvokla Aes ligums tiek
noslcgts, ja ievEroti Sadi nosac-rjumi pasvaldTbas dome ir pie4Emusi lcmumu par

sociala dzivokla statusa noteiksanu minctajam dzivoklim, paivaldTbas institilcija,
ieverojot likuma noteikto, ir pie+cmusi lamumu par sociala dzivokla iziresanu
minetajai peNonai (fimenei) un lidzSinejais dzivojamas telpas tres l-rgums ar Tmieku
tiek izbeigts.

Pamatojoties uz iepriekS mincto un likuma ,,Par pasvaldTbam" 15. panta
pirmas dalas 9. punktu,2l. panta pimas dalas 14. punktu, saska$a Socialo, kartrbas,
komunalas saimniecrbas un dzivoklu jautajumu pastavTgas komitejas sedes atzinumu,
Alojas novada dome, atklati balsojot, nolemj:

l. Izbeigt noslcgto 20l lgada 6. jiilija ddvojamas telpas Aus€klaiela3a, dz,'/
Aloja Tres ligumuNr.195 ar Zaigu Grunti.
2. Noteikt dzrvoklim Ausekla iela 3a d2.7, Aloja sociala dzlvokla statusu.
3. Izirct socialo dzTvokli Nr.7, ALrsekla iela la, Aloja ar kopejo platrbu
46.92m2 Zaigar Gruntei, nosledzot sociala dzTvokla aes l-1gumu uz 6

m6nesiem, samazinot ires maksu 35 m2 Trei no kopejas dzTvojamas platTbas piir
50vo.
4. Pilnvarot SIA,,Alojas komunalais dienests" valdes locekli Aigaru Sponu,
viena meneSa laika no il lemuma pieqemianas dienas sagatavot un parakstTt

sociala dzlvokla Ausekla iela 3a dz.1, Aloja. Tres ligumu uz sesiem menesiem
ar Zaigu Grunti, atbilstoSi Sr lemuma noteikumiem un ieverojot -lres un
ekspluatacijas izdevumu apm6rus.
3 . Konholi par lcmuma izpildi uzdot izpilddirektoram.

So lAmumu var pAfirdzAt AdministrattuajA rujona tiesa, Valmieras [iesu namd
(Voldenata Balo2a ielA l3A, Valmiera, LV-1201) viena m.neia laika no ft spCkA

sfiiands dienas.
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Latvijas Republika
ALOJAS NOVADA DOME
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26.08.20t4. Nr.400
protokols Nr. 13 67#

Par sociala dzrnokla statusa noteiksanu dzivoklim Ausekla iela 3a d2.4. Aloja un
sociala dzlvokla Trcs lTquma noslcgSa'nu

Alojas novada dome ir sa4dmusi un izskatljusi Anitas Krumi{ns (turpmak -
Persona) 20l4.gada l2junija iesniegumu Q.{r.3-8/14l506-K) ar hgumu pieskirt
dzivokli socialaja maja Auseqa iela 3a d2.4, Aloja.

Saskaqa ar likuma,,Par socialajiem dzwok]iem un socialam dzlvojamam
majam" (tu?mak - Likums) 4. panta tueles dalas 2. punktu sociala dzivokla statusu var
noteikt pasvaldTbas lpasuma esoiiem dzwok]iem, kurus Trd socidli maalodrosinatas
personas (gimenes), ja tas rakstveida ir izteikusas vCldsanos TrCt socialo dzrvokli.
Savukart mineta likuma 5. panta, kas nosaka personas (!imenes), kuram h tiesibas irEt
socialos dzTvoklus, pirmas dalas 2.punkts paredz, ka socialo dzrvokli ir tiesibas irCt
personas (gimenes), kura ir socidli maznodroiinata (truclga) vai sociali mazaizsargata
un t6 ire paSvaldl'bas ipasuma esolu dzTvokli un ir izteikusi volCsa[os TrEt sociAlo
dzTvokli. Tadi pasi noteikumi socialo dzTvoklu izTresanas kerhbai ir noteikti ari Alojas
novads domes 2013. gada 27. decembra Saistoso noteikumu Nr. 24 .,Par socialo
dzivoklu izucsanas kaftTbu Alojas novada" (tupmak - Saistosie noteikumi) 6.2. un 7.2.
punlta.

PEc SIA ,,Alojas komundlais dienesta" sniegtas informacijas datiem dzivokla
Nr.4, Ausekla iela 3a, AlojA, kopeja platiba ir 44.56 m2 un menesa - es maksa sastAda
19.16 EUR, kuai papildus par paxejiem komunaliem maksajumiem (idens, atkritumu
izvesana, asenizacija) jamaksa 4.64 EUR.

Alojas novada domes Socialais dienests 2014.gada l6junija fu izdevis izzi4u,
ka persona ir tiesrga ltet socialo dzlvokli, pamatojoties uz Alojas novada domes
2073.gada 21.decembra saistoSajiem noteikumiem" Par socialo dzlvoklu izTrcsanas
kafirbu Alojas novada" g.punhtu.

AtbilstoSi Saistoso noteikumu 32. punkta, sociala dzlvokla lrnieks apmaksa
50o% no rres maksas, kas noteikta par domes pasvaldibas dzrvokliem un 10002 par
izlietoto elektroenerliju, komundlajiem maksajumiem saska+a ar skaitltaja raditajiem
un noslegtajiem llgumiem ar pakalpojuma sniedz€jiem.

Atbilstosi saistoso noteikumu 6.2. punktam Alojas novada paivaldibas ipasuma
esosiem dzTvok]iem, kruus T€ tric-rgas vai maznodrosinatas personas (fimenes) vai
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mazaizsatgdtas persoms (gimenes), ja t6s rakstveidA izteikuSas velesanos izbeigt
lldzSinejo dzrvojamas telpas ires l-rgumu un noslegtjaunu - sociala dzivokla ues luumu
un to riclbe esoia dzivokla platTba nepdrsniedz 30.06.1998. MK noteikumos Nr.233
"Noteikumi par dokumentiem, kas apliecina personas (limenes) tiesTbas IrCt socialo
dzrvokli, un dzivokla kopejas platTbas nomam") paredzeto nomu (t.i., dzrvoklim, kura
dzivo vairAkas personas, - 20 m'uz pirmo pe$onu un l5 m'? uz katur.r ndkamo personu;
vienistabas dzrvoklim, kura dzrvo viena persona, - 35 m2);

Likuma 11. panta otra dala, kd ari Saistoio noteikumu 24. punkts nosaka, ka
sociala dzTvokla es Lgumu noslCdz uz laiku, kas nav ilgaks par sesiem menesiem, un
to atjauno, ja pCc hguma temila izbeigganas lrnieks un vi4a gimenes locekli nav
zaudcjusi tieslbas Tret socialo dzTvokli.

Likuma 10. panta cetuta dala nosaka, ka sociala dzTvokla lres lTgums tiek
noslegts, ja i€veroti Sadi nosacijumi, paivaldibas dome ir pieg€musi lemumu par socialA
dzlnokla statusa noteikianu minetajam dzrvoklim, pasvaldrbas instidcija, ieverojot
likuma noteikto, ir pie$Cmusi lemumu par sociela dzlvokla izTrcSanu minCtajai personai
(!imenei), un lrdzSinejais dzivojamas telpas Ires lIgums ar -1mieku tiek izbeigts.

Pamatojoties uz ieprieks mineto un likuma ,,Par paivaldTbam" 15. panta pirmas
d4as 9. punktu, 21. panta pimas dalas 14. punktq saskala Socialo, kafbas,
komundlds saimniecTbas un dzlvoklu jautajumu pastavlgas komitejas sedes atzinumu,
Alojas novada dome, atklati balsojot, nolemj:

1. Izbeigl noslegto dzivojamas telpas Ausekla iela 3a, dz.4 Aloja res hgumu
ar Anitu Kmmilu.
2. Noteikt dzTvoklim Ausekla iela 3a d2.4, Aloja sociela dzrvokla statusu
3. Izrret socialo dzlvokli Nr.4, Ausekla iela 3a, Aloja ar kopejo platibu 44,56m,
Anitai Krumiqai, nosledzot sociala dzlvokla ires lTgumu uz 6 mCnesiem,
samazinot Trcs maksu 35 m2 ei no kopCjas dzlvojamas platTbas par 50%
4. Pilnvarct SIA,,Alojas komundlais dienests" valdes locekli Aigaru Sponu,

. viena mCnesa laike no Si lcmuma pie4remsanas dienas sagatavot un parakst-lt
sociala dzrvokla Ausekla iele 3a d2.4, Aloja, r-res ligumu uz seSiem menesiem
ar Anitu KrUmilu, atbilstosi ST lemuma noteikumiem un ievCrcjot -lles un
ekspluatdcijas izdevumu apmErus.

3. Kontroli par lemuma izpildi uzdot izpilddirektoram.

So lCmumu rar pArsfrdz1t Administrati'aja rujona tiesA, Valmieras tiesu namA
(VoldemAra BaloZa ielA l3A, ValmierA, Lt/-4201) fiena mC eia laiki no fi spekA

Valdis Baxda
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protokols Nr.l3 67#

Pa.r sociala dzrvokla statusa noteiksanu dztvoklim Ausekla iela 3a d2.2. Aloia uu
sociale dzjvokla lres lisuma noslegSairu

Alojas novada dome ir sa4Emusi un izskat-iusi Guntas Suhanovas (turpmak
Persona) 20l4.gada l3jnnija iesniegumu Q.Jr.3-8/14l509-S) ar lngumu pieskirt socialo
dzTvolli Ausekla iela 3adz.2, AIola ar piebildi, ka lajd dzwokh dzrvo 18 gadus.

Saska+a ar likuma,,Par socialajiem dzTvokliem un socialam dzlvojamam
majam" (turpmAk - Likums) 4. panta tresas dalas 2. punttu sociala dz-lvokla statusu va.
noteikt pasvaldlbas -tpasume esosiem dztvokliem, kwus lIC sociali maznodrosinatas
personas (!imenes), ja tas rakstv€ida ir izteikujas vClClanos Trdt socialo dzivokli.
Savukat mineta likuma 5. panta, kas nosaka personas (gimenes), kufm ir tiesfuas tret
socialos dzTvoklus, pimas dalas 2.punkts paredz, ka socialo dzlvokli ir tiesTbas tret
personas (gimenes), kula ir sociAli maznodrosindta (tmcTga) vai sociali mazaizsargata
un te TrC paivaldlbas lpaSuma esosu dzrvokli un ir izteikusi vClesanos iret socialo
dzrvokli. Tadi pasi noteikumi socialo dzlvoklu izrresanas kartibai ir noteikti arT Alojas
novads domes 2013. gada27. decembta Saisto5o noteikumu Nr. 24 ..par sociAlo
dzlvoklu idresanas kaftTbu Alojas novada" (turpmak - Saistosie noteikumi) 6.2. un 7.2.
punkta.

Dome konstatC, SIA ,,Alojas komunalais dienests' 2008.gada 8.apflli ir
noslCdzis dzrvojamo telpu Tres ligumu Nr.194 ar Guntu Suhanovu uz nenoteiktu laiku.

2008.gada 8.februarT Alojas pilsetas dome pie$ema lemumu noteikt
pasvaldTbas Tpaiuma dzrvojamo telpu Tres maksu Q.30 LS par i m2 menesi ar
2009.gada l.matu. Mainoties nosa€umiem. SIA,.AJojas komunalais dienests,. lTgumu
nav pamledzis. SIA,,Alojas komunalais dienests" lres maksas ir iekasCjis, 4emot par
pamatu 2008.gada 8.februtui pie4emtd l€muma tarifus.

Guntas Suhanovas parddsaisubas par lri un komundlajiem pakalpojumrem uz
20l4.gada 14. augustu ir 1082.32 EUR apmCre.

Pec SIA ,,Alojas komundlais dienesta" sniegtas informdcijas datiem dzrvokla
Nr.2, Ausekla iela 3a, Aloja, kopCjA plat-rba ir 62.18m2 un m€neia -rres maksa sastdda
26.74 EUR, kulai papildus par parejiem komunaliem maksajumiem (iidens, atkitumu
izvesana, asenizdcija) jamaksa 7.52 EUR.
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Ar Alojas novada domes Sociala dienesta 12.06.2014. izzilru Nr.3-4l162 ir
pieskids trlc]gas personas statuss, l1dz ar to persona i. tiesiga -rCt socidlo dzTvokli.

Atbilstosi Saistoso noteikumu 32. punl<ta, sociala dzTvokla tmieks apmaksa
500/o no ues maksas, kas noteikta par domes pasvaldibas dzwokliem un 100% par
izlietoto elektoenerAiju, komunalajiem maksajumiem saskaqa ar skaitTtaja radTtajiem
un noslEgtajiem lTgumiem ar pakalpojuna sniedzEjiem.

Atbilstosi saistoso noteikumu 6.2. punktam Alojas novada pasvaldibas ipasuna
esosiem dzivokliem, kurus TrC triicTgas vai maznodroiindtas personas (gimenes) vai
mazaizsargatas personas (gimenes), ja tas rakstveida ideikusas vClesanos izbeigt
hdzsinejo dzTvojamas telpas ires llgumu un noslCgtjaunu - sociala dzTvokla Tres l-rgumu
un tb n-clba esosa dzrvokla platTba neparsniedz 30.06.1998. MK noteikumos Nr.233
"Noteikumi par dokumentiem, kas apliecina personas (limenes) tiesTbas TrCt socialo
dzivokli, un dzwoklakopejas plaUbas normam") paredzeto nomu (t.i., dzrvoklim, kura
dz-wo vairdkas personas, - 20 m' uz pirmo personu un 15 m, uz katru nakamo pcrsonu;
vienistabas dzTvoklim, kura dzlvo viena person4 - 35 m2);

Likuma I 1. panta otra dala, ka af Saistoso noteikrunu 24. punkts nosaka, ka
sociala dzTvokla ires hgumu noslddz uz laiku, kas nav ilgdks par seSiem mCne5iem, un
to atjauno, ja pec llguma t€Imila izbeig3anas irnieks un vi+a gimenes locek]i nav
zauqetusl lleslDas lIeI soclato oztvoKtl,

Likuma 10. panta ceturta dala nosaka, ka sociela dzrvokla ires ligums tiek
noslagts,ja ieveroti Sadi nosac-rjumi, pasvaldrbas dome fupieqEmusi lemumu par sociala
dzivokla statusa noteikianu minetajam dzrvoklim, paSvaldibas institfcija, iev€rojot
likuma noteikto, iI pieqemusi lemumu par sociele dzivokla izTreianu minCtajai personai
(gimenei), un lidzsinCjais dzTvojamAs telpas Tres llgums ar imieku tiek izbeigts.

Pamatojoties uz ieprieks mineto un likuma ,,Par paivaldibam" 15. panta pirmas
dalas 9. punktu, 21. panta pimas dalas 14. punktu, saskata Socialo, karhbas,
komunalas saimniecTbas un dzrvoklu jautajumu pastavtgas komitejas sCdes atzrnumu,
Alojas novada dome, atklSti balsojot, nolemj:

1. Izbeigt noslEgto 2006.gada 25. septembrT dzlvojamas telpas Ausekla iela 3a,
d2.2, Aloja, ues hgumuNr.194 ar Guntu Suhanor,u.
2. Noteikt ddvoklim Ausekla iela 3a d2.2, Alojd sociala dzlvokla statusu.
3. IzACt socialo dzrvokli Nr.2, Ausekla iela 3a, Aloja ar kopejo platr-bu 62.18m2
Guntai Suhanovai, noslEdzot sociala dzlvokla r-res lTgurnu uz 6 mCnesiem,
samazinot ires maksu 35 m2 llei no kopejas dzTvojamas platTbas par 50%.
4. Pilnvarot SIA,,Alojas komunalais dienests" valdes locekli Aigaru SponLr,
viena meneSa laika no Si lemuma pie4emsanas dienas sagatavot un parakstTt
socidld dzTvokla Ausekla iela 3a d2.2, Aloja lres ligumu uz sesiem mEnesiem ar
Guntu Suhanovu, atbilstosi ST lCmuma noteikumiem un ieverojot -tres un
ekspluatacijas izdevumu apmerus.
3 . Kontroli par lemuma izpildi uzdot izpilddirektoram.

So lEmumu tar pirsfidzCt Admi istrutnaja rajona tiesa, Valmieras tiesu namA
(Voldemdra BaloZa iela l3A, l/almierA, Ll/-420J) viena meneia laikA no fi speka
sfiianas dienas.

Valdis Barda
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Fotokols Nr.13 68#
26.08.2014.

Par palTdzrbu dzlvoklu iautajumu risina5ana

Alojas novada don€ salemts un izskatits Riharda B1vi4a, deklarEtd dzives

vieta ,,Skudriqas", Alojas pagasts, Alojas novads,2014.gada 8 augusta iesniegumu

(re!.Nr.3-8/14l666-B), kura dek hgts pieskilt apdzlvojamo platibu, jo velas dzvot

atseviiki no vecakiem.
Likuma ,,Par pahdzibu dzTvoklu jauiajumu risinaSana" 5.pants' nosaka, ka

lcmomu par palTdzfuas sniegsanu dzTvokla jautajumu dsinasana piefem attiecigas

pa3valdTbas dome, ievcrojot id likuma noteikumus un pasvaldibas domes saistosos

noteikumus, savukafl Alojas novada domes 2010 gada 19.maija saistoso noteikumu

Nr. 12 punkts 2. I . pat€dz, ka personai, kura vclas salemt paSvaldrbas pahdzlbu dzTvoklu

jautajumu risinaiana, sava dzTves vietas parvaldc jaiesniedz pasvaldibai adres€ts

iesniegums, kurd norada iespcjamo palidzibas veidu un dokumentus, kas apliecina, ka

persona ir tiesiga salemt palTdzTbu. Savukart Saistoso noteikumu punkts 7.1 nosaka,

ka pi-rn an ar dzr\ojamo lelpu nodroiinamac:

7.l.l.personas, kuram sasko4a ar likumu "Par dzlroidmo telpu 1ri" sniedzama

pahEiba gddiumos, jd tas dek izliktos no lr,tas dztuoiamAs tulpas r)ai persokas' htas
ti"k i"lil"tot no fim piederoia dzrvol4a, ia M dzil)ol]d lpaiumu tiek varstu piedzi\a

saklra.tr maktAiumiem par pakulpoiumiem, kas saisfiti ar dztuojamas tulpas lietoianu'

majas uztureianu, ek\pluaficiju un rcmonta izdetumiem unja tas ir:

l) maznodroiinAfus personas, kuras sasnieguias pensijas recumu rai inwlidi:
2) maznodtoiinatus persorus, ar kuram kopa dztuo uk kuru atrodas aPgadtba

atrodas |ismaz 'riens nepiLng(,frgs bcm\ aizgadn ba esoia persoha,

maznod/oiinAtu pensias recumu sasniegusi persona vai maznodroiinAla

persona, kura ir inrallds.
7.l.2.politiski reprcsaas personas, kuras tiek izliktas no dztroiamas tulpas likuma " Par

dziroiamo telpu lri " 23.2. panta pirmaja dala, 28.3. panta ptumajA dala',ai 28 4 panta

otraia dala paredzetuia gadIiumA, ia to lietoianA rai lpaiumA nav citas dz7voiamAs

telpas:

7.ls.berni bdre\i un barni, kuri palikuii bez vecaku gadibas' audzina bclnu aprfrJ'es

un audzinaianas iestade, audiu$imene vai pie aizbildlJ1'- pec tum' kad beigusiet lilu
uzturelanAs b7mu aprLpes un audzinAianas iestade, audzutimene tai pie aizbildqa,
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vai ari tad, kad vfui beiguii macibas izgllttbat iestuda, j4vipiem na| iespAjams likuna
noteihaja l,ArfibA iemifinA es agrAk aizlemtaji Jzivojana relpa un Alojas novada
bijusi bema dzlvesvieta lldz viqa nodoianai Arpusgimenes apnlpC, ja attieligds
iestades pazititojuias paivaldlbai par personar dt!:rieianos Aloias noyada ne valAk ka
seius mCke|us pirms tam, kad beidzas anieclgAs personas uztureianAs bemu aprupes
un audzinAianas iesfide, audZutimexe |ai pie aizbildqa, rai kad attiedgA per!;ona
Detaz mactoas rzgfi oas lestoae:

7.1.4-repatrianti, kuri izcelojuii no Latvijas lldz 1990.gada 4.maijam un kuriem nay
iespCjams lihmd noteiha kAltlbA iemilinAfies pims izceloianas no Latvijas
aiz\emtuja dzbojamct telpA un, ja i7 pesona ir Aloj.ts n@a.la repatriants \)ai tA ir
bijusi ri\a |ecAku ( yecvecaku) pastuiga dzi,esyieta pirms izceloianas no Labias ;
7.l.5.maznoaboiinAfus personas, kuras pec socla izcieSanas athnt,ttar no ieslodzljuma
rielas,ja tds pirms notiesAianas dzlrojuias Alojas norada un fim nar iespajams likumA
noteihaja kdrfibA iemifinAties aglAk aiz\emtujA dz7rojamai telpA, ja attiedga iesfide
pazi4ojusi pa$'aldtbai ne velAk ka seius meneius pirns tam, kad mineh pelsona, tiek
atbrl,rota no ieslodzrj uma yietas.

-. L6-naznodroiiaai!a\ personas. kuras dzivo dcnoei()aaliz?ta vai likumrgalam
tpainiekam atdofi mAja un lietojuias dzll,okli lrdz ipaiuma tiesibu .tlaunoianai, un, ja
ir stujies likunlgA rpAkd iesas spriedums pat maznodroiinAts personas izlildanu n<t

tuCfis dzivojamAs tulpas, vai ar likumlga spekA stujuios tiesas spriedumu izliel.*amas no
'iretujAm dztuojamAm klpAm sakarA ar ndjas ldzi,ojamAr hllpar) kltpi&lo rcmontu,
neieradot citu dz^,ojamo telpu.

Izvertejot Alojas novada domes fcibam, esoso infomaciju un ar lietu saistTtos
apstaklus tika konstatets, ka Rihards Brvi(t neatbilst nevienai no punkta 7.1. minCto
personu kategorijam, kurai pa3valdlba sniedz palidzTbu, izTrqot dzrvojamo telpu.

IzverEjot lietas faktiskos un tiesiskos apstakJus ir secinams, ka konkrCtaja
gad-rjurna radusies apstakli nav uzskatdmi par tadiem, kad pasvaldtba var sniegt
palidzlbu dzlvoklu jautdjumu risinaiana t.i., uzlemt rinda uz paSvaldibas dzrvokli, jo
neizpildas noteiktie kitcriji.

Pamatojoties uz iepriekS mineto, Alojas novada dome, a*lati balsojot, nolemi:
neieklaut Rihardu Blvitru. deklareta dzTves vieta ,,Skudri4as", Alojas pagasts, Alojas
novads, Alojas paivaldibas palTdzibas regista dz-lvojamo telpu salemSanai.

So lamumu var pdrsidzet ,4dministratt|aja rujona tiesa, Valmieras ti6u namA
(Voldemara BaloZa iela l3A, Valmiera, LV-4201) riena maneia laika no la spcka
stuianas dienas.

V.Bdrda

)T:<aa\
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Latvijas Republika
ALOJAS NOVADA DOME

RegNr.90000060012, Jnra iola 13, Aloja, Alojd novada, LV - 4064. te1.64022920, fatss 64023925, €- p6ts: donqaaloja.lv

LEMUMS

ALOJA)6.08.20t4. Nr.403
protokols Nr.13 68#

Par pahdzlbu dzivoklu j autaiumu risin4sana

Alojas novada dome ir sa4emts un izskatTts Nanijas Mitrovskas, deklarCtA
dzives vieta,,Receqos", Alojas pagasts, Alojas novads, 2014.gada 30junija iesniegumu
(reg.Nr.3-8/14l569-M), kura dek hgts pieikirt apdzivojamo platibu. Iesnieguma ir
minets, ka dzivo privatmaja uz ues hguma panata, kuri beigsies 2014.gadajn[jd.

Likuma ,,Par palidzrbu dzTvoklu jautejumu risindSand" 5.pants, nosaka" ka
lEmumu par palldzTbas sniegsanu dzTvokla jautajumu sinasana pielem attiecrgas
paivaldibas dome, ievCrojot Sa likuma noteikumus un pasvaldTbas domes saistosos
noteikumus, savukaft Alojas novada domes 201o.gada lg.maija saistoso noteikumu
Nr. I 2 punkts 2. I . paredz, ka personai, kura vclas saBemt paSvaldTbas palidzibu dzwoklu
jautajumu risinasana, sava dzTves vietas parvalde jaiesniedz pasvaldrbai adresets
iesniegums, kura norada iesp€jamo pal-rdzTbas veidu un dokumentus, kas apliecina, ka
persona ir tiesiga saqemt palTdzlbu. Sa\,lkafi Saistoso noteihunu punl<ts 7.1. nosaka,
ka pimkarl ar dzTvojamo lelpu nodrosinamas:

7.1.1.personas, kuram saska\a ar likumu "Pat dztuojamo telpu iri" sniedzqma
palldztba gariumos,ja t^ tiek izliktae no trAtus dzivojamAs klpas vai personas, kuras
tiek izliktas no fim piedercia dztrol]d, ja uz dzivokla tpaiumu tiek yerstu piedzi4a
sakarA ar malrsajumiem par pakalpojumiem, kas saisfiti ar dztvojamas tulpds lietosanu,
majas uzturCianu, ekt^pluaficiju utu rcmonta izclel)umiem unja fis ir:

l) maznodrciinatus pe$onas, kuras sasnieguias pensijas wcumu vai inraltdi:
2) mqznodtoiinAtus peftonas, ar kurdm kopa.lztuo un kuru atroda:t apgAdibA
atrodas yismaz viens nepilngafrgs bCrns, aizgadnibA esoia m(Enodroiinatu
pehsias vecumu sasniegusi persona rai maznodloiinafu persona, kura it

7.l.2.politiski represztas personas, ku/at tiek izliktas no dzivojamAs rclpas likuma.,par
dzivojamo telpu tri" 28.2. panta pirmajA dala, 28.3. pakta pirmctjA dalA vai 28.4.panta
otuaja dalA paredzAaja gatrtjuma, ja to lietoidnA.rai lpaiumA nar citas dztt ojamas
telpas:

7.1.3.bemi btue\i un bAmL kuri paliktii bez vecdku gdA tas, audzikAi barau apripes
un audzinAianas iesfide, audZutimene vai pie aizbild\.t,- pec [am, kad beigusies vinu
uztuleianas bernu aprtpes un audzinaianat iesfidA, audiutimenA vai pie aizbild4a,
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\)ai arl tad, kad vi4i beiguii nacibas izglltlba; iesfidc, ja viuiem nav iespejams lil ma

no?iAtaja kaflrba iemitinaties agruk aiz4emtaja d2tvojana rclpa un Aloias ruvatld
biiusi bdna dzl|esl,ieta lidz viua nodoianai arpusgimenes aprupa, ja attieclgas
iesfides pazifojuios pafualdlbai par personas atgtieianos Alojas no.rada ne valdk ktt

seius meneius pirms tam, kad beidzas attiectgas personas uztureiands bc/n1t aptapes
un auclzinaianas iestddo, dudiutimetxe vai pie aizbild4a, vai kad a ieclga persona
helaz mactDas lzgtlnDas lest4ae:

7. t.4.repatriantl kuri izcelojuii no Latvias hdz lggL.gacta 4.maijam un kuriem na1)

iespejams likuma nokiha kafllba iemitinaties pirms izceloianas no Latvijas
aizqemtcia dztuojamd telpa un, ja 5l persona ir Alojas novada repdtriants'rai ft ir
biiusi virJ.t vecaku ( vecwcaku) pasfiiga dztuesvieta pirms izceloianas no LatvUas;

7.1.5.tuazno.lroiinatus personas, kurar pec soda izcieianas atbrlvotas no ieslodztiuma
1)ietas, ja tas pirms notiesdianas dz:Nojuias Alojas nor'ddd un tdm nav iespaiams lil'ama
noteihaia kdrfibd iemitinaties agtAk aizpemtujA dzivojama tulpa, ja attieclgA iesfide
pazi4ojusi pafualdtbai ne vcldk lia seius mcneius pims tam, kad minefi persona, tiek
atbrh,ota no ieslodziiuma rietas.

7. L6.mazlodloiinatus personas, kuras dzlvo denaeionalizaft 'rai likumlgajan
Ipainiekam atdota maja un lietojuicts dzivokli lldz ipaiutua tieslbu atjaunoiana' un, ja
ir slajies likumlga spcka tiesas spriedutus par maznodroiinatus personds izlikianu no

lrefis dztuojamas tulpas, vai al likumlgA spAkA s6juios tiesas spriedumu izliekamas no
Iratujam dzlrojamam tulpam saknra ar majas (dzrvojamas rclpas) kapifilo remontu,
neieradot cilu dzl'rojamo telpu.

Izveficjot Alojas novada domes rlcibam, esoso infomaciju un ar lietu saistTtos

apstaklus tika konstaEts, ka Nanija Mitrovska neatbilst nevienai no punkta 7.1. mincto
personu kategorijam, kurai pasvaldrba sniedz palldz1brr,lzn{ot dzrvojamo telpu.

Izvcdcjot lietas faktiskos un tiesiskos apstaklus ir secinams, ka ko*retaja
gad-rjuma raduSies apstakli nav uzskatami par tadiem, kad pasvaldiba var sniegt
palTdzlbu dzlvoklu jautajumu dsinasana t.i., uz$€mt dnda uz pasvaldrbas dzTvokli, jo
neizpildas noteiktie kritEriji.

Parnatojoties uz ieprieks mineto, Alojas novada dome, atklati balsojot, nolemj:
neieklaut Naniiu Mitrovsku. deklarcta dzrves vieta ,,Race$", Alojas pagasts, Alojas
novads, Alojas pasvaldibas palTdzibas regista dzTvojamo telpu sarlemSanai.

So lAmumu var pANAdzAt Administrafivajd rajona tiesd, yalmieras tiesu namA
(Voldemara Balo'a ielA l3A, Valmiera, LI/-4201) rieka tueneia laika no ft spAka
gaianas dienas.

/ 
vardisBarda
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Latvijas Republika
ALOJAS NOVADADOME

Re8.Nr.90000060032, Jnr6 i€la 13. Aloje, Alojas novad4 Lv - 4064, re1.64022920, fakss 6402395, e p.slsr dome@atoja.l!

26.08.2014.

LEMUMS

ALOJA Nr.404
protokols Nr.l3 69#

Par -lrCtes dzlvoiama telpas apmainu pret citu Jreiamo dzTvoiamo telzu

Alojas novada dome ir sa+€musi un izskafijusi Agnijas Kozlovskas (tupmak -
Persona) 2014.gada 1gj[nija iesniegumu (Nr. 3-8/14l543-K) ar ltgumu rast iespCju
ieradit lielaku apdzTvojamo platibu. Iesnieguma nolad-lts, ka gimenC ir 6 cilvCki, tostary
4 b€mi, kas dzrvo dzwokli ar kopejo platTbu 32.i0 m2.Iesniegumam klar ir pievienota
izziF par trucigas personas statusu.

2009.gada 22.aprrl1 at Alojas pilsetas domes lemumu Nr.142 (protokols Nr.5
#7) Personai ir pieskirts dzrvoklis ,,levi$as" d2.6, Alojas pagasta un 2009. gada 24.
apfl ar SIA "Alojas komundlais dienests" . Pe$ona ir noslegusi dz-lvojamo telpu lres
lTgumu Nr.297. Personai ar Alojas novada domes Sociala dienesta 10.05.2014.i22iqru
Nr.3-4l32 ir pieilirts tticTgas pemonas statuss, lTdz ar to persona ir tieslga iret socialo
dzlvokli. Nemot vera uz A.Kozlovskas lugumu 2014. gada 2s.maija Alojas novada
done ir noteikusi sociala dzlvokla statusu dzrvoklim "Ievi4as"dz.6, Alojas pagastA un
persona 2014.gada 2. jfinija ir noslegusi socidla dzrvokla res hgumu.

Pamatojoties uz likuma,,Par palTdzrbu dzivoklajautiijumu risindSana" 3.pantu,
kura noteikts, ka pasvaldrba sniedz palidzTbu lrctas dzlvojamas telpas apmaiqa prct cltu
irejamu dzivojamo telpu, un 24.pantu, kura nobikts, ka paSvaldTba saistosajos
noteikumos noteiktajA kartiba var sniegt palTdzTbu lretas telpas apmaila pret citu
irEjamu davojamo telpu, un palidzibu sniedz tada seciba, kadA rcgistreti iesniegumi par
attiecTgA veida pal-ldzibas sa+emsanu, Alojas novada dome, atklati balsojot, nolemi:
ieklaut Agniju Kozlovsku, dzivo "Ievi+as"dz.6, Alojas pagasta, Alojas paSvaldlbas
palidzfbas registla par lr€tds dzlvojamas telpas apmai$u pret citu dzlvojamo telpu ar
kaltas Nr.2.

So l€mumu var pdrsidzet Administrat^'ajA lajona tiesa, Valmieras tiesu nama
(Voldemaru Baloia iela 13A, ValmierA, LV-4201) riena m€neia laikd ko tA speka
:rfiianas dienas.

rrq<":

*

Valdis Barda
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Latvijas Republika
ALOJAS NOVADA DOME

Re9.Nr.90000060032,Jur6i€l!l3,Aloja.Alojanov.de,LV-4064,te1.64022920,iakss64023925.e paslsr doni@aloja.lv

26.08.20t4.

LEMUMS

ALOJA Nr.405
Fotokols Nr.13 70#

Pa. apdzlyqiqlqa! BlA!1b4s-iZASanu A. Ad;nsonam

Alojas novada dome ir sa1€musi un izskatijusi Ainara Adamsona, deklar€ta
dz-lvesvietas adrese ,Nakohes 2" d2.3, Brwzemnieku pagasta, Alojas novada, 2014.
gada 16. jnnija iesniegumu (Nr.AND/3-8/14/530-A; ar lugumu noslegt lres lTgumu,

$emot vcra to, ka dzjvokla miece Malda Buvule, ar kuru bija nosl€gts -res ligums
2013. gada 10. aprih Nr.5-28-4/81 tu2013. gada 11. maija mirusi.

Likuma ,, Par palldzlbu dzTvoklu jautajumu risinaiana" 5. pants nosaka, ka
lEmumu par pahdzrbas snieglanu dzTvoklu jautajumu risinAsana pie4em attiecrgas
pasvaldl-bas dome, ievCrcjot Si likuma noteikumus un paSvaldibas domes saistoSos
noteikumus.

Dome konstate, ka ieprieksEjais Tres ligums Nr.5-28-4l81 no 2013. gada 10. aprda
l-ldz Sim bija noslCgts ar Maldu Bn-\,'uli, kula ir mirusi 2013. gada 11. mala. Ainaram
Adamsonam deklaretAs dzTvesvietas adrese i..Nakohes 2" d2.3.

PCc Brlvzemnieku pagasb parvaldes sniegtds informacijas dzivoklim Nr.3.
,Nakotncs 2" uz 2014. gada 1. augustu ir 820.40 EUR ( Astoti simti divdesmit eiro
un 40 centi) parads par ui, apsaimniekoSanu, komunAlajiem pakalpojumiem. 2014.
gnda l2.augusta ir noslegta vienosanas par parada atmalcsu Nr.1/2014. ar Ainaru
Aoamsonu.

Pamatojoties uz mineto un likuma ,, Par palTdzlbu dzTvokla jautajunu
dsinasana" 5. punktu, likuma,, Par paivaldibam" 15. panta pimAs dalas 9. puDr<Lu,
21. panta pimas dalas 14. punkta b) apakspuDktu, Socialo, kafirbas, komunalas
saimniecibas un dzlvoklu komitejas alzinumu, Alojas novada dome, atklati balsojot,
nolemji

1. IzTret Ainaram Adamsonam, dzTvokli Nr.3 ,NakotnCs 2", Brivzemnieku
pagasta, Alojas novada ar kopejo dzrvojamo platTbu 30.50 m2, nosledzot rres
lTgumu uz 6 menesiem ar nosa€umu, ka, ja llguma saishbas un vienosanas par
parada atmaksu Nr.1/2014, kas noslegta 2014. gada 12. augusta tiek pildltas,
ligums tiek pagarinats uz 3 gadiem.
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2.

3.

Uzdot Bfvzemrieku pagasta paf,Taldes vad-ltajam Alvldam BCrzilam noslegt
dzlvojamas telpas lres, apsairnniekoianas un komundlo pakalpojumu sniegSanas
l-lgumus viena menesa laika pec lemuma pie4emSanas.
Kontoli par lEmuma izpildi uzdot izpilddirektoram.

Valdis Barda

-9rJq{9}
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Latvijas Republika
ALOJAS NOVADADOME

Ree.N.90000060032, J.r6 hla 13, Alojd, Aloj6 novadd, LV - 4064, 1c1.64022920, lalss 64023925, c - p6ts: dome@doja.lv

26.08.20r4.

LEMUMS

ALOJA Nr.406
protokols Nr.1371#

Par pal-ldzibu dzrvoKajautaiuma rffi

Alojas novada domd salemts un izskatTts Sanda Zovnira, personas kods
050696-12025, 2Ol4.gada 3ojunija iesniegums (re!. ar Nr.3-8/14l566-Z) ar lugumu
piei(irt apdzwojamo plat1-bu, 4emot vcra b, ka beidzas arpuslimenes apriipe.

Lai no&oSinatu Sandim Zovniram socialds garantijas p€c pilngadibas
sasniegsanas, pamatojoties uz MK 2005.gada l5.novembra noteikumiem Nr.857
,Noteikumi par socialajam garantijam barenim un bez vecAku gadrbas palikusajam
bemam, kurs ir arpuslimenes aprupe, ka arT pCc aryusgimenes aprupes beigSanas"
pasvaldrbai j anodroiina palTdzTba dzTvokla j au€j uma dsinaSana.

Likuma ,,Par palTdzTbu dzrvoklu jautdjumu risinadana" s.pants, nosaka, ka
lemumu par pahdzibas sniegSanu dzlvokla jautajumu dsinasana pie4em attieclg^
pasvaldTbas dome, ieverojot Sa likuma noteikumus un pasvaldibas domes saistolos
noteikumus.

Alojas novada domes SaistoSo noteikumu Nr.12 ,,Par padvaldrbas palldzibu
dzwoklu jautiijumu risinaSana" 7.1.3 punkts nosaka, ka pimtart ar dzivojamo telpu
nodroiinamas personas,, berni bArclli k berni, kuri palikuii bez vecaku gaAfias un
audzinAli bCrnu aprfipes un audzhlAianas iesnde, audZugimene vai pie aizbildfa,, pic
tam, kad beigusies yirSu uztur.ianAs bArnu apitpes un audzinAianas iesfid,,
au<lZufimenE vai pie aizbild\a, wi art tad, kad ritli beiguii maclbas izgl.tftas iesfide,
ja'ri\iem ka'r iespejams likumA noteikaja l,Artiba iemifinAties qgrAk aizpemtajA
dzrvojama tulpa uk Alojas noyadA bjusi belha dzlvesvieta lldz ti4a nodoianai
Arpusbimenes aptup., ja attiecigAs iesfides pazi4ojuias paiv.ilr )ai par persoha$
atgrieidnos Alojas noyadd ne filak kA seius meneius pirms tam, kad beidzas attiec.gats
personas uzturEianAs bemu apriipes un audzinaianas iesfide, audZutimene rai pie
aizbild$a, rai l.,od attieclga persona beidz mAclbos izglTfibas iesftdd".

Pamatojoties uz likuma,,Par paldzTbu dzTvoklajadajumu risinasana" l4.panta
pimas dalas 3.punktu, 14. panta treso dalu un 4.dalu, l6.pantu, 18. pantu, MK
noteikumiem Nr.85 7, Aloj as novada domes SaistoSo noteikumu Nr. 1 2 7. 1 .3 . punttu un
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Socidlo, kartibas, komunahs saimnieclbas un dzlvoklu jautdjumu komitejas atzinumu,
Alojas novada dome, a*lati balsojot, nolemj: uzqemt pirmas kartas rinda Sandi
Zovniru, personas kods 050696-12025, Bfvzemnieku pagasta parvaldes pal-1dzfuas

regista dzlvojamo telpu saqemianai ar kartas Nr.l.

Valdis Barda
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Latvijas Republika
ALOJAS NOVADA DOME

R€9.Nr.90000060032, .ln6 iela 13. Aloja, Abj6 novad4 LV - .1464, t 1.64422924, fakss 611t23925, o - tsts: dome@aloja.lv

26.08.2014.

LEMUMS

ALOJA Nr.407
protokols Nr.13 72#

Par dzlvoiamas platr-bas pieikidanu G. Pcksenai

Alojas novada dome ir saqEmusi un izskatrjusi Gundegas Pekicnas, dzlvo
"Klavas"dz. Nr.4, Braslavas pagasta, Alojas novada, 2014.gada l4.augusta
iesniegumu (re!. ar NT.AND/3-81141690-P) kura lugts pieikirt dzrvojamo platibu
"K!avas'Nr.1, Braslavas pagastA, Alojas novada.

Likuma "Par pahdzibu dzlvoklu jautejumu dsinesana"5.pants, nosaka, ka
lcmumu par pal-rdzibas sniegsanu dtlvoklu jautajumu dsinasana pie$em attiecTgas
pasvaldTbas dome, ievCrojot Sa likruna noteikumus un pasvaldlbas domes saistosos
noteikumus.

Alojas novada domes 2010.gada 1g.maija saisto5o noteikumu Nr.12 punkts
1.2. nosaka, ka noteikumos paredzeto palTdzTbu paSvaldiba sniedz personam, kuras
dzTvo un ir deklarejudas dzivesvietu Alojas novada, sa\,'uka1't punkts 2.l.paredz, ka
personai, kura vElas sa+emt paSvaldlbas pahdzibu dzlvoklujautajumu dsinaSana, savd
dzlvesvietas paNaldC jeiesniedz pasvaldlbai adresdts iesniegums, kura nordda
iespejamo palidzlbas veidu un sekojolus dokumentus, kas apliecina, ka persona rr
tiesTga sa$emt pahdzlbu.

Izvertejot Alojas novada domes n-clba esoso informdciju, tika konstatets, ka
Gundegas Peksenas deklareta dzivesvieta ir "K!avas"dz.Nr.4, Braslavas pagast4
Alojas novada kops 1994. gada, to apliecina dati ledzrvotaju registra datu baze.
PasvaldTbas palidzibas registra dzTvojamo telpu salemsanai Braslavas pArvalde rinda
nepastav un Braslavas parvalde 2014.gada ls.augusta dzTvokli piedavaja Gundegai
reKsenal.

Pamatojoties uz likuma "Par palTdzibu dzlvokla jaftajumu risinA5ana"5.,14.
pantu, likuma "Par paivaldrbam" ls.panta pimas dalas 9.punltu, 2l.panta pilmas
dalas l4.punkta b) apakspunktu un Alojas novada domes 2010.gada 19.maija
saistoso noteikumu Nr.12 2.2.1.punktu, Socialas, Kafiibas komunalas saimniecTbas
un dzTvoklu komitejas atzinumu, Aloias novada dome, atklati balsojot, nolemj:

1. Uz4emt nda un izrret Gundegai Peksenai dzTvokli "Klavtu'Nr.1, Braslavas
paga$a, Alojas novada ar kopCjo dzTvojamo platTbu 53.5 m2, nosledzot hgumu
uz 6(sesiem) menesiem ar nosac-rjumu, ka, ja hguma saistTbas tiek pild-rtas,
hgums tiek pagarinats uz 2 gadiem.
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2. Pilnvarot Braslavas pagasta paNaldnieku Normundu Skepastu noslcgt
dzivojamas telpas ires ligumu viena mcneSa laika pcc lemuma pieqemSanas.

3. Kontroli par lemuma izpildi uzdot izpilddirektoram.

LCmumu var pArsfidzAt AdministrdttuajA tiesa riena mCneia laikA no fi spAkA

stasanas dicnas Balozu iela 13, Valniera.

Valdis Bdrda



Latvijas Republika
ALOJAS NOVADA DOME

Reg.Ni.90000060032,Jirasielal3,Aloja,Aloj6novada,LV-406drej64022920,fakss64023925,e pasrsr done@atoja.lv

LEMUMS

ALOJA26.08.2014. Nr.408
protokols Nr.13 73#

Par paklzlbqlLtyaKu iautaiumu risinasana liitai firinai

Alojas novada domC ir registcts Ivitas Tirilas 2014.gada lS.augusta
iesniegums ( reA.Nr.AND/3-8/14l712-T) ar l[gumu pieSkirt piedavAto dzivokli Liela
iela 27-8, Staicelc, Alojas novada.

Likuma ,,Par pahdzTbu dzwoklu jautajumu risinasane" 5.pants, nosaka, ka
lemumu par palidzrbas sniegianu dzrvokla jautajumu dsinasana pielem attiecigas
paSvaldibas dome, ievCrojot 3A likuma noteikunus un paivaldlbas domes saistosos
noteikumus.

Alojas novada dome koNtate, ka 2074.gada 26jtrnija ir pielCmusi lemumu
Nr.317 ieklaut Ivitu Tui$u, deklaretas dzivesvietas adrese ,,Ozolu arodvidusskola,,,
OzolmuiZa, Bfvzemnieku pag., Alojas novada palvaldrbas palTdzibas refistra
dzTvojamo telpu sa$emsanai.

Izvertejot Alojas novada domes ricibd esoso informdciju un ar lietu saistTtos
apsEklus tika konstatets:

Ivitas T-ld$as deklareta dztvesvieta ir ,,Ozolu arodvidusskola,,, OzolmuiZa,
BrTvzemnieku pag., Alojas novads, ko apliecina dati Iedzlvotaju registra datu baze
(skafts 18.08.2014.).

Staiceles pilsClas pan alde ir piedavajusi Ivitai T-uilai TrCt dzivokliLielAiela,2j,
dz. 8, Staicel€, Alojas novada, parko ir salemta rakstiska piekiiana piedavala dzTvokla
Trei.

Pamatojoties uz likuma ,,Par pal-ldzibu dzivoklajautajumu risinasana" 5., 15. pantu,
likuma ,,Par paivaldibam" l5.panta pimas dalas 9. punktu, 21. panta pimas d4as 14.
punkta b apakspunktu un Socialo, kartlbas, komunAlas saimniecTbas un dzwoklu
jautdjumu komilejas atzinumu, Alojas novada dome, atklati balsojot, nolemji

l. lzrct Ivitai Tiri$ai dzTvokli Liela iela 27-8, Staicelc, Alojas novada,
nosl€dzot ligumu uz vienu gadu ar nosac-rjumu, ka, ja hguma saistibas tiek
pild-rtas, hgums tiek pagarinats uz 3 gadiem.

2. Uzdot SIA ,,Staiceles komunalais uzlemums" valdes pdekgsedetaiam
Karlim Klavilam noslegt dztvojamas telpas -[es, apsaimniekosanas un
komunalo pakalpojumu ligunu viena m.neja laika pec lCmuma
pie4emSanas.
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3.

So lEmumu var pdrsidzct Adminisbatbaja rajona tiesa, Valmieras tiesu nama
(VoldemAru Baloia iela 13A, Valmiera, LV-4201) viena maneia laika no fi speka
stdSanas dienas.

Valdis Bdrda

NovADa N
"-."- \,i

w/l



Latvijas Republika
ALOJAS NOVADA DOME

R€9.Nr.90000060032. Jnras iela l:1, Aloja, Abj6 novadA LV 4064, te1.640229q faks 64023925, e- pasts: domc@aloja.lv

26.08.2014.

LEMUMS

ALOJA Nr.409

Fotokols Nr.l3 74#

Par paudzlbudzlyqklqi!,trtEjl!!ru risinesana Sol;eisai Millerei

Alojas novada dom€ ir registrets Solveigas Milleres 20l4.gada 25.jnlija
iesniegums (reg.Nr.AND /3-8/ l4l 630-M) ar lflgurnu pieskifi piedavato dzlvokli Audeju
iela 2-5, Staicele, Alojas novada.

Likuma ,,Par palTdzrbu dzrvoklu jautajumu isinasana" s.pants, nosaka, ka
lemumu par palTdzfuas sniegsanu dzTvokla jautajumu risinasana pie4em attieclgas
pasvaldTbas dome, ieverojot 56 likuma noteikumus rut pasvaldlbas domes saistosos
noteikumus.

Alojas novada dome konshte, ka 20l4.gada 23.aprTlT ir pie$emusi lemumu
Nr.202 ieklaut Solveigu Milleri, deklarctas dzivesvietas adrese ,,Reciemi", Staicele,
Alojas novada paSvaldTbas palTdzibas relistra dzivojamo telpu sa4emianai.

IzvertCjot Alojas novada domes fcTba esoso informaciju un ar lietu saistttos
apstaklus tika konstatCts:

Solveigas Milleres deklareta dzrvesvieta ir,,Reciemi", Staicele, Aloias novads,
ko apliecina dati Iedzrvotaju reAistra datu baze (skat-rts 18.08.2014.).

Staiceles pils6tas palar'alde irpiedavajusi Solveigai Millerei ftt dzTvokli Audcju
iela2, dz. 5, StaicelC, Alojas novada, par ko ir sa+emta rakstiska piekrisana piedavata
dzivokla rci.

Pamatojoties uz likuma ,,Par palTdzTbu dzrvoklajautajumu risinasana" 5., 15. pantu,
likuma ,,Par paivaldlbam" 15.pan1a pimAs d4as 9. punktu, 21. panta pirmas dalas 14.
punkta b apakipunktu un Socialo, kartrbas, komunalas saimdecTbas un dzrvoklu
jautajumu komitejas atzinumu, Alojas novada dome, atkldti balsojot, nolemj:

1. IzTrCt Solveigai Millerei dzTvokli AudCju iele 2-5, StaicelE, Alojas novada,
nosledzot ligumu uz vienu gadu ar nosac-rjumu, ka, ja hguma saistTbas tiek
pild-ltas, ligums tiek pagarinets uz 3 gadiem.

2. Uzdot SIA ,,Staiceles komunalais uz$cmuns" valdes pdekssedetajam
Karlim Klavi+am nosldgt dzlvojamas telpas -res, apsaimniekosanas un
komunalo pakalpojumu l-rgumu viena mCne5a laika pCc l€muma
piegemSanas.

3. AtbildTgais par lemuma izpildi Alojas novada izpilddirektors.

Lietotajs
Rectangle

Lietotajs
Rectangle

Lietotajs
Rectangle

Lietotajs
Rectangle

Lietotajs
Rectangle

Lietotajs
Rectangle

Lietotajs
Rectangle

Lietotajs
Rectangle

Lietotajs
Rectangle

Lietotajs
Rectangle

Lietotajs
Rectangle

Lietotajs
Rectangle

Lietotajs
Rectangle

Lietotajs
Rectangle



So limumu var pdrsidzAt AdministrafivctjA rujona tiesa, Valmieras tiesu namA
(Voldemara Baloia ielA l3A, ValmierA, LV-4201) viena mqneia laika no fi spekA
slliianas dienas.

Valdis Barda



Latvijas Republika
ALOJAS NOVADA DOME

R€g,N..90000060032. Jurs iela 13, Alojd, AlojN novad4 Lv 4064, te1.6402290 falcs 64023925. e pdlsr don@aloja.lv

26.08.2014.

LEMUMS

ALOJA Nr.410
protokols Nr.13 75#

Par Braslavas paqasta Vilzcnu bibliotckas atfstibas BL44zQl3;2!lfg?4@
apstiprinA.ianu

Alojas novada dome salcma un izskat-lja Braslavas pagasta Vilzcnu bibliotekas
vadltejas G. Meleces 2014.gada l2.augusta iesniegumu (reg.Nr.3-8/14l688-M) ar

lugumu apstipdndt bibliotckas atttstibas planu 2013.-20l7.gadam.

Nemot vaa iepdekS mineto un pamatojoties uz BibliotCku likumu, Ministru
kabineta 20l0.gada 3o.marta noteikumiem Nr.317,,Naciondl6 biblioteku krajuma
noteikumi", 2001.gada 25.septembra noteikumiem Nr.415 ,,Bibliotcku darbibai
nepieciesama finanscjuma nomat-tvi", 2001.gada T.augusta noteikruniem Nr.355

,,Vietcjas nozTmes bibliotcku tlkla darblbas noteikumi" Izglitibas, IflItDras un spofia
jautejumu komitejas 2014.gada l9.augusta scdes atzinumu, Alojas novada dome,
atklati balsojot, nolemj: apstiprinat Braslavas pagasta Vilzenu bibliotckas attlstlaas
olanu 2013.-2017.sadam.

Valdis Barda



Latvijas Republika
ALOJAS NOVADA DOME

R0d.Ni.90000060032. ]0i6 icla 13, Aloja Aloja nov.d., Lv - 4064, re1.64022920, falss 64023925, € - pdh: don€@aloj! lv

26.08.20t4. Nr.4l I
protokols Nr.l3 76#

ParB vzemnieku pasasta Puikules bibliotekas aftlstibas plana 2013.-2017.gada.rn
apstiDrinaSanu

Alojas novada dome sa4ema un izskatrja BrTvzmnieku pagasta Puikules
bibliolekas vad-rtajas Ilzes Teteres 2014.gada l5.augusta iesniegumu (re!.Nr.3-
8/14/699-T) ar l[gumu apstipdnat bibliotekas attisubas planu 2013.-2017.gadam .

Nemot vCra iepriekS mineto un pamatojoties uz Bibliotcku likumu, Ministru
kabineta 2010.gada 3o.ma.ta noteikumiem Nr.3 17 ,,Nacionala biblioteku kajuma
noteikumi", 2001.gada 25.septembra noteikumiem Nr.4l5 ,,Bibliot€ku darbTbai
nepieciesama finansCjuma nomauvi", 2001 .gada T.augusta noteikumiem Nr.355
,,VietCjas nozimes biblioteku tilda darblbas noteikumi" Izgl-rtibas, kultuas un spofia
jautajumu komitejas 2014.gada lg.augusta scdes atzinumu, Alojas novada dome,
atklati balsojot, nolemjt apstipdnat Brlvzemnieku pagasta Puikules bibliot€kas
attrstibas planu 2013.-2017.gadam.

Domes pri Valdis Barda

LEMUMS

ALOJA



Latvijas Republika
ALOJAS NOVADA DOME

ReA-Nr.90000060032, Juns iela 13, Aloj5, Alojs novadi! LV - 4064, lol.64o229q fakss 64023925, e pslsr donE@aloja.lv

26.08.2014.

LEMUMS

ALOJA Nr.412
protokols Nr.l3 77#

Par Alo-ias novada vispdrizglrtoio3o skolu 4. klases skoldnu €dindjanas maksas
izdeE!U_!9g5an u

2014. gada 12. augusta Ministu kabineta sedC tika atbalstiti $ozTjumi
2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1206 ,,Kafiiba, kada aprCkina, piei\ir un
izlieto valsts budzetd par€dzctos l-rdzeklus paivaldr-bam pamatizgliubas iestades
skolenu edinasanai", kas paredz, ka no 2014. gada 1. septembra no valsts budieta
l-rdzekliem tiks nodrosinata edinasana 1. - 3.klasu skol€niem, nosakot vienam b6mam
dotacijas apjomu EUR 1,42 diena. 2013./2014. macibu gada Alojas novada
visparizgl-rtojoSo skolu 3.kla5u skol€niem edinAiana tika apmaksata no Aloias novada
domes budzeta lrdTekliem.

Pamatojoties uz ieprieki mincto, Alojas novada dome, atkldti balsojot,
nolemj:

1 Noteikt, ka Alojas Ausekla vidusskolas, Staiceles vidusskolas, un
OzolmuiZas pamatskolas 4. klases skolEnu €dindiana dek apmaksata no Alojas
novada domes budZeta hdzekliem laika posma no 2014.gada l.septembra lidz
2014.gada 3l.decembrim.

2. Apmaksu veikt pec datu saltdzinaSanas ar klasu audzinatajiem, saskala ar
edin6Sanas pakalpojuma sniedzCju iesniegtajiem €kiniem.

Zt 
VatdisBarda
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LEMUMS

ALOJA Nr.413
protokols Nr.13 78#

Par Billxqlqjulollellomu protokola parakstltanai

Alojas novada Dome ir komandejusi pdekSscdetaju Valdi Bardu Latvijas
PaSvaldibu savienibas organizCtaja brauciena uz Prdgu, lai piedal-rtos KTnas investrciju
un pasvaldibu lTdem forumd. Pasakuma laika tiks dibinata jauna Asociacija - The
Associalion of Govemors of Provinces of the Peoplds Republic of China and
Representatives of Regions of Cental and Eastern European Conhies un paSvaldrbu
pertavjiem tiks l[gts atbalsts jaunas Asociecijas dibinaSanai.

Nemot vCm iepdeksmineto, Alojas novada dome , atklati balsojot, nolem i :
Atbalstit un pilnvarot Alojas novada domes pdekssedetaju Valdi Bardu

parakst-rt Alojas novada pasvaldibas varda Nodomu protokolu jaunas Asociacijas -
The Association of Govemors of Provinces of the People/s Republic of China and
Representatives ofRegions of Central ard Eastem European Contdes - dibinaSanar.

26.08.20t4.

Domes Valdis Barda



 

Latvijas Republika 
 

ALOJAS NOVADA DOME 
 

Reģ.Nr.90000060032, Jūras iela 13, Alojā, Alojas novadā, LV - 4064, tel.64022920, fakss 64023925, e – pasts: dome@aloja.lv 

 

Domes sēde 

Protokols Nr.13 

 

 

2014. gada 26.augustā, Jūras 13, Aloja 

Domes sēde sasaukta plkst.10:00 

Domes sēdi atklāj plkst.10:00 

 

Darba kārtība: 

 

1. Informācija par 26.06.2014.Domes sēdē pieņemto lēmumu izpildes gaitu un domes 

iestāžu darbu. 

 2. I.Matvejevas ziņojums par SIA "Alojas novada Saimniekserviss" darbu.  

 3. Par budžeta izpildi.  

 4. Par pamatkapitāla veidošanai paredzēto izdevumu palielināšanu un pamatlīdzekļu 

iegādi.  

 5. Par saistošo noteikumu Nr.9 “Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.1 „ 

Alojas novada domes budžets laikā no 2014. gada 1. janvāra līdz 2014. gada 31. 

decembrim” apstiprināšanu.  

 6. Par finanšu līdzekļu pārkārtošanu Alojas novada domes pamatbudžeta ieņēmumu 

un izdevumu tāmē – Staiceles pilsētas un pagasta pārvaldē.  

 7. Par finansējuma piešķiršanu Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centra - 

bibliotēkas "SALA" ēkas tehniskā projekta ekspertīzei un ģeotehniskajai izpētei.  

 8. Par finanšu līdzekļu izlietošanu Alojas novada Braslavas pagasta teritorijas 

labiekārtošanai.  

 9. Par finansējuma piešķiršanu tehniskā projekta izstrādei gājēju ietves un 

iebrauktuves rekonstrukcijai pie Vilzēnu tautas nama. 

 10. Par finansējuma piešķiršanu kokskaidu granulu apkures degļa iegādei Vilzēnu 

tautas namā.  

 11. Par finansiāla atbalsta sniegšanu Staiceles vidusskolas 6 gadīgo bērnu grupas, 

Parka ielā 2, nožogojuma izveidei ar slēdzamiem vārtiņiem.  

 12. Par finansiāla atbalsta sniegšanu ugunsdrošības un trauksmes signalizācijas 

uzstādīšanai Staiceles vidusskolā, Sporta ielā 4.  

 13. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai "Lauku sieviešu klubs "Naktsvijoles".  

 14. Par Alojas novada domes 2013. gada publiskā pārskata apstiprināšanu.  

 15. Par Alojas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013. - 2030. gadam gala 

redakcijas apstiprināšanu.  



 16. Par Saimnieciskās darbības nodaļas vadītāja amata un amata apraksta 

apstiprināšanu.  

 17. Par izmaiņu apstiprināšanu Alojas pilsētas pirmskolas izglītības iestādes 

"Auseklītis" amata vienību sarakstā. 

 18. Par papildu amata vienību Alojas novada Staiceles kultūras namā.  

 19. Par papildu amata vienību noteikšanu Brīvzemnieku pagasta Dienas aprūpes 

centrs amatu vienību un amatalgu sarakstā.  

 20. Par iestādes „ Alojas novada būvvalde” likvidāciju.  

 21. Par grozījumiem 2014.gada 29.janvāra lēmumā Nr.4 (protokols Nr.2 4#).  

 22. Par V.Bārdas komandējumu uz Prāgu.  

 23. Par deputāta pienākumu pildīšanu bez atalgojuma.  

 24. Par telpu nomu SIA „Izglītības un attīstības centrs „EGO””.  

 25. Par Alojas Mūzikas un mākslas skolas Nomas Līguma un instrumentu nomas 

maksas apstiprināšanu. 

 26. Par ēdināšanas izmaksu apstiprināšanu Alojas pirmskolas izglītības iestādes 

“Auseklītis” un Alojas Ausekļa vidusskolas pirmskolas grupā Puikulē.  

 27. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu.  

 28. Par pašvaldības nekustamā īpašuma - „Branči”, Brīvzemnieku pagastā, nosacītās 

cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.  

 29. Par pašvaldības nekustamā īpašuma - Darbnīcu iela 3, Ungurpilī, Alojas pagastā, 

nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.  

 30. Par pašvaldības nekustamā īpašuma - Darbnīcu iela 6, Ungurpilī, Alojas pagastā, 

nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.  

 31. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – “Lazdas”-7, Vilzēni, Braslavas pagasts, 

nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu.  

 32. Par pašvaldības nekustāmā īpašuma – Lielā ielā 13-4, Staicelē, nosacītās cenas un 

atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu.  

 33. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – “Veckaņepes 1”- 4, Brīvzemnieku pagastā, 

nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu.  

 34. Par pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.4, „Priedes”, Brīvzemnieku 

pagastā, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.  

 35. Par pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.18, „Šalkas”, Ozolmuiža, 

Brīvzemnieku pagasts, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.  

 36. Par atsavināšanai paredzētās Alojas novada pašvaldības mantas – zemes gabala  

„Avenes”, Braslavas pagasts, Alojas novads (īpašuma kadastra numurs 6644 004 

0059) nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu.  

 37. Par nekustamā īpašuma “Subri”, Alojas pagastā atsavināšanas uzsākšanu.  

 38. Par nekustamā īpašuma “Kalte”, Brīvzemnieku pagastā atsavināšanas uzsākšanu.  

 39. Par zemes nomas izbeigšanu Z.K.  

 40. Par zemes nomas izbeigšanu M.V.  

 41. Par zemes nomas izbeigšanu K.M.  

 42. Par zemes nomas izbeigšanu I.S.  

 43. Par zemes nomas izbeigšanu G.V.  

 44. Par zemes nomas izbeigšanu S.M.  

 45. Par zemes nomas izbeigšanu B.J.  

 46. Par zemes nomas izbeigšanu SIA”Aloja-Starkelsen”.  

 47. Par zemes iznomāšanu z/s “Līcīši”.  

 48. Par zemes iznomāšanu z/s “Zvaigznes”.  

 49. Par zemes iznomāšanu z/s “Sunīši”.  

 50. Par zemes iznomāšanu I.J.  



 51. Par zemes iznomāšanu D.D.  

 52. Par zemes iznomāšanu A.M.  

 53. Par zemes iznomāšanu A.K.  

 54. Par zemes iznomāšanu A.P.  

 55. Par zemes iznomāšanu B.N.  

 56. Par zemes iznomāšanu.  

 57. Par zemes lietošanas mērķi.  

 58. Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu.  

 59. Par adreses piešķiršanu ēkām.  

 60. Par nosaukuma piešķiršanu.  

 61. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Rijnieki”, 

Braslavas pagastā, Alojas novadā.  

 62. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Ežtērces”, 

Staiceles pagastā, Alojas novadā.  

 63. Par zemes nomas izbeigšanu A.H. un servitūta nodibināšanu.  

 64. Par zemes gabalu ieskaitīšanu valsts rezerves zemes fondā.  

 65. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Pagasta nams”, Braslavas pagastā, izsoles 

atzīšanu par nenotikušu.  

 66. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Pagasta nams”, Braslavas pagastā, nosacītās 

cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.  

 67. Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvokļiem Ausekļa ielā 3a, Alojā.  

 68. Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā.  

 69. Par īrētās dzīvojamā telpas apmaiņu pret citu īrējamo dzīvojamo telpu.  

 70. Par apdzīvojamās platības izīrēšanu A.Ā.  

 71. Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā S.Ž.  

 72. Par dzīvojamās platības piešķiršanu G.P.  

 73. Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā I.T.  

 74. Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā S.M.  

 75. Par Braslavas pagasta Vilzēnu bibliotēkas attīstības plāna 2013.-2017.gadam 

apstiprināšanu.  

 76. Par Brīvzemnieku pagasta Puikules bibliotēkas attīstības plāna 2013.-2017.gadam 

apstiprināšanu. 

 77. Par Alojas novada vispārizglītojošo skolu 4. klases skolēnu ēdināšanas maksas 

izdevumu segšanu.  

 78. Par pilnvarojumu nodomu protokola parakstīšanai.  

 

 

Sēdi vada domes priekšsēdētājs Valdis Bārda. 

Sēdi protokolē kancelejas pārzine Inta Baronova. 

 

Sēdē piedalās 13 deputāti: Valdis Bārda, Aivars Auseklis, Dace Vilne, Valdis 

Možvillo, Modris Minalto, Inese Mētriņa, Māris Možvillo, Baiba Siktāre, Ilga Šmite, 

Agris Rubenis, Jānis Bakmanis, Gundars Karlsons, Inese Bite. 

 

Sēdē nepiedalās deputāti Anda Timermane - aizņemta pamatdarbā, Inga Mauriņa – 

Kaļva – aizņemta pamatdarbā. 

 

 

 



Domes sēdē piedalās: juriste I.Karlsone, izpilddirektors Mārtiņš Kļaviņš, Alojas 

kultūras nama direktore I.Laizāne, Braslavas pārvaldes vadītājs N.Šķepasts, 

Brīvzemnieku pagasta pārvaldes vadītājs A.Bērziņš, Staiceles pārvaldes vadītājs 

E.Bērziņš, projektu vadītāja M.Kamale, nekustamo īpašumu speciāliste G.Meļķe – 

Kažoka, sabiedrisko attiecību speciāliste Z.Šlendaka, galvenā grāmatvede G.Kalniņa, 

personāla vadītāja O.Landsmane, Staiceles vidusskolas direktors J.Krastiņš, 

DTRC”Vīķi” vadītāja I.Neripa, Vilzēnu tautas nama vadītāja D.Šķepaste, Staiceles 

kultūras nama vadītāja A.Lapkovska, PII “Auseklītis” vadītāja M.Šembele. 

 

 

Domes priekšsēdētājs atklāj sēdi. 

 

Domes priekšsēdētājs lūdz domes sēdes darba kārtībā iekļaut 3 jautājumus: 

- Par deputāta pienākumu pildīšanu bez atalgojuma; 

- Par Alojas novada vispārizglītojošo skolu 4. klases skolēnu ēdināšanas maksas 

izdevumu segšanu; 

- Par pilnvarojumu nodomu protokola parakstīšanai.  

 

 

 Dome, atklāti balsojot par 13 deputāti: Valdis Bārda, Aivars Auseklis, Dace Vilne, 

Valdis Možvillo, Modris Minalto, Inese Mētriņa, Māris Možvillo, Baiba Siktāre, Ilga 

Šmite, Agris Rubenis, Jānis Bakmanis, Gundars Karlsons, Inese Bite, 

pret – nav, 

atturas - nav, 

nolemj: papildu jautājumus iekļaut darba kārtībā. 

 

Domes priekšsēdētājs lūdz balsot par darba kārtību kopumā. 

 

Dome, atklāti balsojot par 13 deputāti: Valdis Bārda, Aivars Auseklis, Dace Vilne, 

Valdis Možvillo, Modris Minalto, Inese Mētriņa, Māris Možvillo, Baiba Siktāre, Ilga 

Šmite, Agris Rubenis, Jānis Bakmanis, Gundars Karlsons, Inese Bite, 

pret – nav, 

atturas - nav, 

nolemj: apstiprināt darba kārtību ar 78 jautājumiem. 

 

 

1.# 

Informācija par 26.06.2014.Domes sēdē pieņemto lēmumu izpildes gaitu un domes 

iestāžu darbu 

(ziņo: M.Kļaviņš) 

 

Papildus informāciju par darbu sniedz Domes priekšsēdētājs V.Bārda, 

priekšsēdētāja vietniece attīstības jautājumos D.Vilne un priekšsēdētāja vietnieks 

vispārējos jautājumos Māris Možvillo. 

 

(izsakās: J.Bakmanis, A.Rubenis) 

 

Iepazinušies ar Alojas novada domes izpilddirektora informāciju par 

2014.gada 26.jūnijā domes sēdē pieņemto lēmumu izpildes gaitu un domes iestāžu 



darbu, kā arī Domes priekšsēdētāja,  priekšsēdētāja vietnieces  attīstības jautājumos 

un priekšsēdētāja vietnieka vispārējos jautājumos ziņojumus par darbu,  deputāti 

pieņem informāciju zināšanai. 

 

2.# 

I.Matvejevas ziņojums par SIA "Alojas novada Saimniekserviss" darbu 

 

I.Matvejeva informē par SIA ”Alojas novada Saimniekserviss” apvienošanās 

plāna grafikiem, kā arī par apkures katlu remontu un izmaksām Staicelē un Alojā.  

 

V.Bārda izsaka bažas par apvienošanās plāna ieviešanas termiņiem.  

 

 

3.# 

Par budžeta izpildi 

(ziņo: V.Bārda) 

 

Dome, atklāti balsojot par 13 deputāti: Valdis Bārda, Aivars Auseklis, Dace Vilne, 

Valdis Možvillo, Modris Minalto, Inese Mētriņa, Māris Možvillo, Baiba Siktāre, Ilga 

Šmite, Agris Rubenis, Jānis Bakmanis, Gundars Karlsons, Inese Bite, 

pret – nav, 

atturas - nav, 

nolemj: pieņemt lēmuma projektu iesniegtajā redakcijā (lēmums Nr.331 pievienots 

sēdes protokolam uz 1 lpp.). 

 

4.# 

Par pamatkapitāla veidošanai paredzēto izdevumu palielināšanu un pamatlīdzekļu 

iegādi 

(ziņo: V.Bārda) 

 

Dome, atklāti balsojot par 13 deputāti: Valdis Bārda, Aivars Auseklis, Dace Vilne, 

Valdis Možvillo, Modris Minalto, Inese Mētriņa, Māris Možvillo, Baiba Siktāre, Ilga 

Šmite, Agris Rubenis, Jānis Bakmanis, Gundars Karlsons, Inese Bite, 

pret – nav, 

atturas - nav, 

nolemj: pieņemt lēmuma projektu iesniegtajā redakcijā (lēmums Nr.332 pievienots 

sēdes protokolam uz 1 lp.). 

 

 

5.# 

Par saistošo noteikumu Nr.9 “Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.1 „ Alojas 

novada domes budžets laikā no 2014. gada 1. janvāra līdz 2014. gada 31. decembrim” 

apstiprināšanu 

(ziņo: V.Bārda) 

 

 

Dome, atklāti balsojot par 13 deputāti: Valdis Bārda, Aivars Auseklis, Dace Vilne, 

Valdis Možvillo, Modris Minalto, Inese Mētriņa, Māris Možvillo, Baiba Siktāre, Ilga 

Šmite, Agris Rubenis, Jānis Bakmanis, Gundars Karlsons, Inese Bite, 

pret – nav, 



atturas - nav, 

nolemj: pieņemt lēmuma projektu iesniegtajā redakcijā (lēmums Nr.332, saistošie 

noteikumi un pielikumi pievienoti sēdes protokolam uz 5 lp.). 

 

6. # 

Par finanšu līdzekļu pārkārtošanu Alojas novada domes pamatbudžeta ieņēmumu un 

izdevumu tāmē – Staiceles pilsētas un pagasta pārvaldē 

(ziņo: V.Bārda) 

 

Dome, atklāti balsojot par 13 deputāti: Valdis Bārda, Aivars Auseklis, Dace Vilne, 

Valdis Možvillo, Modris Minalto, Inese Mētriņa, Māris Možvillo, Baiba Siktāre, Ilga 

Šmite, Agris Rubenis, Jānis Bakmanis, Gundars Karlsons, Inese Bite, 

pret – nav, 

atturas - nav, 

nolemj: atļaut pārkārtot finansējumu pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu tāmē 

715.79 EUR apmērā, no līdzekļiem kas iegūti no nekustamo īpašumu pārdošanas, uz 

kodu 2241 - Staiceles pilsētas kultūras nams (lēmums Nr.334 pievienots sēdes 

protokolam uz 1 lp.). 

7.# 

Par finansējuma piešķiršanu Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centra - 

bibliotēkas "SALA" ēkas tehniskā projekta ekspertīzei un ģeotehniskajai izpētei 

(ziņo: V.Bārda) 

 

Dome, atklāti balsojot par 8 deputāti: Valdis Bārda, Aivars Auseklis, Dace Vilne, 

Valdis Možvillo, Modris Minalto, Inese Mētriņa, Māris Možvillo, Baiba Siktāre,  

pret – nav, 

atturas 5 deputāti - Ilga Šmite, Agris Rubenis, Jānis Bakmanis, Gundars Karlsons, 

Inese Bite, 

nolemj: piešķirt finansējumu līdz 5245,00 EUR apmērā Alojas novada 

uzņēmējdarbības atbalsta centra – bibliotēkas „SALA” ēkas tehniskā projekta 

ekspertīzes un ģeotehniskās izpētes veikšanai (lēmums Nr.335 pievienots sēdes 

protokolam uz 1 lp.). 

 

8.# 

Par finanšu līdzekļu izlietošanu Alojas novada Braslavas pagasta teritorijas 

labiekārtošanai 

(ziņo: V.Bārda) 

 

Dome, atklāti balsojot par 13 deputāti: Valdis Bārda, Aivars Auseklis, Dace Vilne, 

Valdis Možvillo, Modris Minalto, Inese Mētriņa, Māris Možvillo, Baiba Siktāre, Ilga 

Šmite, Agris Rubenis, Jānis Bakmanis, Gundars Karlsons, Inese Bite, 

pret – nav, 

atturas - nav, 

nolemj: atļaut veikt Braslavas pagasta teritorijas pie pieminekļa labiekārtošanu - 

betona plākšņu demontāžu, melnzemes izlīdzināšanu un zālāja ierīkošanu 90 m
2 

platībā, finansējumu līdz 700 EUR apmērā paredzot no Vilzēnu tautas nama budžeta 

koda 5200 (lēmums Nr.336 pievienots sēdes protokolam uz 1 lp.). 

 

 

 



9.# 

Par finansējuma piešķiršanu tehniskā projekta izstrādei gājēju ietves un iebrauktuves 

rekonstrukcijai pie Vilzēnu tautas nama 

(ziņo: V.Bārda) 

 

Dome, atklāti balsojot par 13 deputāti: Valdis Bārda, Aivars Auseklis, Dace Vilne, 

Valdis Možvillo, Modris Minalto, Inese Mētriņa, Māris Možvillo, Baiba Siktāre, Ilga 

Šmite, Agris Rubenis, Jānis Bakmanis, Gundars Karlsons, Inese Bite, 

pret – nav, 

atturas - nav, 

nolemj: piešķirt finansējumu līdz 1500 EUR tehniskā projekta izstrādei, finansējumu 

paredzot no ieņēmumiem, kas iegūti no nekustamo īpašuma pārdošanas (lēmums 

Nr.337 pievienots sēdes protokolam uz 1 lp.). 

 

10.# 

Par finansējuma piešķiršanu kokskaidu granulu apkures degļa iegādei Vilzēnu tautas 

namā 

(ziņo: V.Bārda) 

 

Dome, atklāti balsojot par 13 deputāti: Valdis Bārda, Aivars Auseklis, Dace Vilne, 

Valdis Možvillo, Modris Minalto, Inese Mētriņa, Māris Možvillo, Baiba Siktāre, Ilga 

Šmite, Agris Rubenis, Jānis Bakmanis, Gundars Karlsons, Inese Bite, 

pret – nav, 

atturas - nav, 

nolemj: piešķirt finansējumu 3896 EUR apmērā kokskaidu granulu apkures degļa 

iegādei, finansējumu paredzot no ieņēmumiem, kas iegūti no nekustamo īpašuma 

pārdošanas (lēmums Nr.338 pievienots sēdes protokolam uz 1 lp.). 

 

11.# 

Par finansiāla atbalsta sniegšanu Staiceles vidusskolas 6 gadīgo bērnu grupas, Parka 

ielā 2, nožogojuma izveidei ar slēdzamiem vārtiņiem 

(ziņo: V.Bārda) 

 

Dome, atklāti balsojot par 13 deputāti: Valdis Bārda, Aivars Auseklis, Dace Vilne, 

Valdis Možvillo, Modris Minalto, Inese Mētriņa, Māris Možvillo, Baiba Siktāre, Ilga 

Šmite, Agris Rubenis, Jānis Bakmanis, Gundars Karlsons, Inese Bite, 

pret – nav, 

atturas - nav, 

nolemj: atbalstīt Staiceles vidusskolas 6 gadīgo bērnu grupas nožogojuma, ar 

slēdzamiem vārtiņiem, izveidi, piešķirot finansējumu līdz EUR 730 apmērā no 

Staiceles vidusskolas 2014.gada budžeta (lēmums Nr.339 pievienots sēdes 

protokolam uz 1 lp.). 

 

12.# 

Par finansiāla atbalsta sniegšanu ugunsdrošības un trauksmes signalizācijas 

uzstādīšanai Staiceles vidusskolā, Sporta ielā 4 

(ziņo: V.Bārda) 

 

V.Bārda norāda, ka 2014.gada 25. jūnijā VUGD darbinieki ir apsekojuši Staiceles 

vidusskolu un sastādījuši aktu par konstatētajiem trūkumiem, bet skolas direktors  šo 



jautājumu uzsāk kārtot īsi pirms mācību gada sākuma un lūdz izpilddirektoram 

M.Kļaviņam pieprasīt paskaidrojumu no direktora J.Krastiņa, kāpēc tika vilcināts šis 

process.  

Papildus V.Bārda ierosina uzdot iepirkuma komisijai veikt datu apkopošanu līdz 

2014.gada 5.septembrim par kopējā iepirkuma “Ugunsdrošības un signalizācijas 

ierīkošanu  Alojas novada iestādēs” un esošo sistēmu uzturēšanu. Iepirkumu veikt līdz 

2014.gada 19.septembrim un iesniegt  līdz 2014.gada 29. septembrim. 

   

(izsakās: M.Možvillo, G.Karlsons) 

  

Dome, atklāti balsojot par lēmuma projektu par 13 deputāti: Valdis Bārda, Aivars 

Auseklis, Dace Vilne, Valdis Možvillo, Modris Minalto, Inese Mētriņa, Māris 

Možvillo, Baiba Siktāre, Ilga Šmite, Agris Rubenis, Jānis Bakmanis, Gundars 

Karlsons, Inese Bite, 

pret – nav, 

atturas - nav, 

nolemj: atbalstīt ugunsdrošības un trauksmes signalizācijas uzstādīšanu Staiceles 

vidusskolā, Sporta ielā 4, piešķirot finansējumu līdz 7600 EUR apmērā no Alojas 

novada domes naudas līdzekļu atlikuma, ar noteikumu, ka lēmuma izpildi uzsāk pēc 

kopējā iepirkuma “Ugunsdrošības un signalizācijas ierīkošana Alojas novada 

iestādēs” veikšanas (lēmums Nr.340 pievienots sēdes protokolam uz 1 lp.). 

 

 

13.# 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai "Lauku sieviešu klubs “Naktsvijoles” 

(ziņo: V.Bārda) 

 

 Dome, atklāti balsojot par 13 deputāti: Valdis Bārda, Aivars Auseklis, Dace Vilne, 

Valdis Možvillo, Modris Minalto, Inese Mētriņa, Māris Možvillo, Baiba Siktāre, Ilga 

Šmite, Agris Rubenis, Jānis Bakmanis, Gundars Karlsons, Inese Bite, 

pret – nav, 

atturas - nav, 

nolemj: piešķirt līdzfinansējumu biedrībai “Lauku sieviešu klubs “Naktsvijoles”” 

10% apmērā, kas ir 284.50 EUR, projekta īstenošanai (lēmums Nr.341 pievienots 

sēdes protokolam uz 1 lp.). 

 

 

14.# 

Par Alojas novada domes 2013. gada publiskā pārskata apstiprināšanu 

(ziņo: V.Bārda) 

 Dome, atklāti balsojot par 13 deputāti: Valdis Bārda, Aivars Auseklis, Dace Vilne, 

Valdis Možvillo, Modris Minalto, Inese Mētriņa, Māris Možvillo, Baiba Siktāre, Ilga 

Šmite, Agris Rubenis, Jānis Bakmanis, Gundars Karlsons, Inese Bite, 

pret – nav, 

atturas - nav, 

nolemj: apstiprināt Alojas novada domes publisko pārskatu par 2013.gadu (lēmums 

Nr.342 pievienots sēdes protokolam uz 1 lp.). 

 

 

 



 

 

15.# 

Par Alojas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013. - 2030. gadam gala 

redakcijas apstiprināšanu 

(ziņo: V.Bārda) 

 

D.Vilne iebilst par to, ka netika iekļauts stratēģijas attīstības plānā ZAAO izteiktais 

priekšlikums, kas ilgtermiņā nelabvēlīgi var atsaukties uz Alojas novadu, ja ZAAO 

startēs kādā no Eiropas finansētajiem projektiem. 

 

Dome, atklāti balsojot par 11 deputāti: Valdis Bārda, Aivars Auseklis, Valdis 

Možvillo, Modris Minalto, Inese Mētriņa, Māris Možvillo, Baiba Siktāre, Ilga Šmite, 

Agris Rubenis, Gundars Karlsons, Inese Bite, 

pret – nav, 

atturas – Dace Vilne, 

Jānis Bakmanis neatrodas zālē, 

nolemj: apstiprināt Alojas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.–

2030. gadam gala redakciju (lēmums Nr.343 pievienots sēdes protokolam uz 1 lp.). 

 

16.# 

 Par Saimnieciskās darbības nodaļas vadītāja amata un amata apraksta apstiprināšanu 

 (ziņo: V.Bārda) 

 

(izsakās: J.Bakmanis, G.Karlsons, I.Bite) 

 

Dome, atklāti balsojot par 8 deputāti: Valdis Bārda, Aivars Auseklis, Dace Vilne, 

Valdis Možvillo, Modris Minalto, Inese Mētriņa, Māris Možvillo, Baiba Siktāre,  

pret – nav, 

atturas 5 deputāti - Ilga Šmite, Agris Rubenis, Jānis Bakmanis, Gundars Karlsons, 

Inese Bite, 

nolemj: ar 2014.gada 1.septembri Alojas novada domes  Centrālajā Administrācijā 

izveidot Saimnieciskās darbības nodaļu un apstiprināt Saimnieciskās darbības nodaļas 

vadītāja amatu ar mēnešalgu 861,00 EUR un amata aprakstu (lēmums Nr.344 

pievienots sēdes protokolam uz 1 lp.). 

 

17.# 

Par izmaiņu apstiprināšanu Alojas pilsētas pirmskolas izglītības iestādes "Auseklītis" 

amata vienību sarakstā 

(ziņo: V.Bārda) 

 

Dome, atklāti balsojot par 13 deputāti: Valdis Bārda, Aivars Auseklis, Dace Vilne, 

Valdis Možvillo, Modris Minalto, Inese Mētriņa, Māris Možvillo, Baiba Siktāre, Ilga 

Šmite, Agris Rubenis, Jānis Bakmanis, Gundars Karlsons, Inese Bite, 

pret – nav, 

atturas - nav, 

nolemj: pieņemt lēmuma projektu iesniegtajā redakcijā (lēmums Nr.345 pievienots 

sēdes protokolam uz 1 lp.). 

 

 



18.# 

Par papildus amata vienību Alojas novada Staiceles kultūras namā 

(ziņo: V.Bārda) 

 

Dome, atklāti balsojot par 13 deputāti: Valdis Bārda, Aivars Auseklis, Dace Vilne, 

Valdis Možvillo, Modris Minalto, Inese Mētriņa, Māris Možvillo, Baiba Siktāre, Ilga 

Šmite, Agris Rubenis, Jānis Bakmanis, Gundars Karlsons, Inese Bite, 

pret – nav, 

atturas - nav, 

nolemj: pieņemt lēmuma projektu iesniegtajā redakcijā (lēmums Nr.346 pievienots 

sēdes protokolam uz 1 lp.). 

 

19.# 

Par papildus amata vienību noteikšanu Brīvzemnieku pagasta Dienas aprūpes centrs 

amatu vienību un amatalgu sarakstā 

(ziņo: V.Bārda) 

Dome, atklāti balsojot par 13 deputāti: Valdis Bārda, Aivars Auseklis, Dace Vilne, 

Valdis Možvillo, Modris Minalto, Inese Mētriņa, Māris Možvillo, Baiba Siktāre, Ilga 

Šmite, Agris Rubenis, Jānis Bakmanis, Gundars Karlsons, Inese Bite, 

pret – nav, 

atturas - nav, 

nolemj: pieņemt lēmuma projektu iesniegtajā redakcijā (lēmums Nr.347 pievienots 

sēdes protokolam uz 1 lp.). 

 

20. # 

Par iestādes „ Alojas novada būvvalde” likvidāciju 

(ziņo: V.Bārda) 

V.Bārda informē, ka Alojas novada dome ir pieņēmusi lēmumu par līguma slēgšanu 

ar Salacgrīvas novada domi par pašvaldības funkcijas – būvniecības procesa 

tiesiskuma nodrošināšanu Alojas novada teritorijā, kā arī tika noslēgts deleģēšanas 

līgums. Līdz ar to ir jāpieņem lēmums par Alojas novada būvvaldes likvidāciju. 

 

Dome, atklāti balsojot par 13 deputāti: Valdis Bārda, Aivars Auseklis, Dace Vilne, 

Valdis Možvillo, Modris Minalto, Inese Mētriņa, Māris Možvillo, Baiba Siktāre, Ilga 

Šmite, Agris Rubenis, Jānis Bakmanis, Gundars Karlsons, Inese Bite, 

pret – nav, 

atturas - nav, 

nolemj: likvidēt Alojas novada pašvaldības iestādi ”Alojas novada būvvalde”, 

juridiskā adreses “Sabiedriskais centrs”, Puikule, Brīvzemnieku pagasts, Alojas 

novads LV 4063, ar 2014.gada 1.septembri (lēmums Nr.348 pievienots sēdes 

protokolam uz 1 lp.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21.# 

Par grozījumiem 2014.gada 29.janvāra lēmumā Nr.4 (protokols Nr.2 4#) 

„Par Alojas novada domes, tās iestāžu un struktūrvienību, no pašvaldības budžeta 

finansēto, amata vienību, amatalgu apstiprināšanu” 

(ziņo: V.Bārda) 

 

Dome, atklāti balsojot par 13 deputāti: Valdis Bārda, Aivars Auseklis, Dace Vilne, 

Valdis Možvillo, Modris Minalto, Inese Mētriņa, Māris Možvillo, Baiba Siktāre, Ilga 

Šmite, Agris Rubenis, Jānis Bakmanis, Gundars Karlsons, Inese Bite, 

pret – nav, 

atturas - nav, 

nolemj: pieņemt lēmuma projektu iesniegtajā redakcijā (lēmums Nr.349 pievienots 

sēdes protokolam uz 1 lp.). 

 

22.# 

Par V.Bārdas komandējumu uz Prāgu 

(ziņo: M.Možvillo) 

 

Dome, atklāti balsojot par 12 deputāti: Aivars Auseklis, Dace Vilne, Valdis Možvillo, 

Modris Minalto, Inese Mētriņa, Māris Možvillo, Baiba Siktāre, Ilga Šmite, Agris 

Rubenis, Jānis Bakmanis, Gundars Karlsons, Inese Bite, 

pret – nav, 

atturas - nav, 

Valdis Bārda balsojumā nepiedalās pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu 

valsts un pašvaldību amatpersonu darbā” paredzētos lēmumu pieņemšanas 

ierobežojumus, 

nolemj: komandēt Alojas novada domes priekšsēdētāju Valdi Bārdu Latvijas 

Pašvaldību savienības organizētajā braucienā uz Prāgu, lai piedalītos Ķīnas investīciju 

un pašvaldību līderu forumā laikā no 2014.gada 27.augusta līdz 2014.gada 

29.augustam (lēmums Nr.350 pievienots sēdes protokolam uz 1 lp.). 

 

23.# 

Par deputāta pienākumu pildīšanu bez atalgojuma 

(ziņo: V.Bārda) 

 

Dome, atklāti balsojot par 12 deputāti: Valdis Bārda, Aivars Auseklis, Dace Vilne, 

Valdis Možvillo, Modris Minalto, Inese Mētriņa, Māris Možvillo, Baiba Siktāre, Ilga 

Šmite, Agris Rubenis, Jānis Bakmanis, Gundars Karlsons, 

pret – nav, 

atturas - nav, 

Inese Bite balsojumā nepiedalās pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu 

valsts un pašvaldību amatpersonu darbā” paredzētos lēmumu pieņemšanas 

ierobežojumus, 

nolemj: atļaut deputātei Inesei Bitei ar 2014.gada 1. augustu veikt deputāta 

pienākumus sabiedriskā kārtā, bez atalgojuma vai jebkādas citas materiālās atlīdzības 

saņemšanas (lēmums Nr.351 pievienots sēdes protokolam uz 1 lp.). 

 

 

 

 



24.# 

Par telpu nomu SIA „Izglītības un attīstības centrs „EGO”” 

(ziņo: V.Bārda) 

 

Dome, atklāti balsojot par 13 deputāti: Valdis Bārda, Aivars Auseklis, Dace Vilne, 

Valdis Možvillo, Modris Minalto, Inese Mētriņa, Māris Možvillo, Baiba Siktāre, Ilga 

Šmite, Agris Rubenis, Jānis Bakmanis, Gundars Karlsons, Inese Bite,  

pret – nav, 

atturas - nav, 

nolemj: iznomāt SIA „Izglītības un attīstības centrs „EGO””, telpu Nr.36 ar platību 

48.8 m
2
 Alojā, Ausekļa ielā 1, skolas korpusā (ēkas kadastra Nr. 66070030078010) 

izglītības funkciju nodrošināšanai - pieaugušo izglītošanai (lēmums Nr.352 pievienots 

sēdes protokolam uz 1 lp.). 

 

25. # 

Par Alojas Mūzikas un mākslas skolas Nomas Līguma un instrumentu nomas maksas 

apstiprināšanu 

(ziņo: V.Bārda) 

 

Dome, atklāti balsojot par 13 deputāti: Valdis Bārda, Aivars Auseklis, Dace Vilne, 

Valdis Možvillo, Modris Minalto, Inese Mētriņa, Māris Možvillo, Baiba Siktāre, Ilga 

Šmite, Agris Rubenis, Jānis Bakmanis, Gundars Karlsons, Inese Bite,  

pret – nav, 

atturas - nav, 

nolemj: apstiprināt Alojas Mūzikas un mākslas skolas izstrādāto Nomas līgumu un 

instrumentu nomas maksu 5.00 EUR (t.sk. nomas maksa 4.13+PVN 0.87 EUR) 

mēnesī (lēmums Nr.353 pievienots sēdes protokolam uz 1 lp.). 

 

26.# 

Par ēdināšanas izmaksu apstiprināšanu Alojas pirmskolas izglītības iestādes 

“Auseklītis” un Alojas Ausekļa vidusskolas pirmskolas grupā Puikulē 

(ziņo: V.Bārda) 

 

Dome, atklāti balsojot par 13 deputāti: Valdis Bārda, Aivars Auseklis, Dace Vilne, 

Valdis Možvillo, Modris Minalto, Inese Mētriņa, Māris Možvillo, Baiba Siktāre, Ilga 

Šmite, Agris Rubenis, Jānis Bakmanis, Gundars Karlsons, Inese Bite, 

pret – nav, 

atturas - nav, 

nolemj: pieņemt lēmuma projektu iesniegtajā redakcijā (lēmums Nr.354 pievienots 

sēdes protokolam uz 1 lp.). 

 

27.# 

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

(ziņo: V.Bārda) 

 

Dome, atklāti balsojot par 13 deputāti: Valdis Bārda, Aivars Auseklis, Dace Vilne, 

Valdis Možvillo, Modris Minalto, Inese Mētriņa, Māris Možvillo, Baiba Siktāre, Ilga 

Šmite, Agris Rubenis, Jānis Bakmanis, Gundars Karlsons, Inese Bite, 

pret – nav, 

atturas - nav, 



nolemj: pieņemt lēmuma projektu iesniegtajā redakcijā (lēmums Nr.355 pievienots 

sēdes protokolam uz 1 lp.). 

28.#  

Par pašvaldības nekustamā īpašuma - „Branči”, Brīvzemnieku pagastā, nosacītās 

cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

(ziņo: V.Bārda) 

 

Dome, atklāti balsojot par 13 deputāti: Valdis Bārda, Aivars Auseklis, Dace Vilne, 

Valdis Možvillo, Modris Minalto, Inese Mētriņa, Māris Možvillo, Baiba Siktāre, Ilga 

Šmite, Agris Rubenis, Jānis Bakmanis, Gundars Karlsons, Inese Bite, 

pret – nav, 

atturas - nav, 

nolemj: apstiprināt Alojas novada domei piederošā nekustamā īpašuma –„Branči”, 

Brīvzemnieku pagastā, Alojas novadā, kas sastāv no viendzīvokļa dzīvojamās mājas, 

trīs palīgceltnēm un zemes gabala 0,3924 ha platībā, kas reģistrēti Brīvzemnieku 

pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 10000052014 2012.gada 21.februārī ar 

kadastra numuru 6648 001 0257, nosacīto cenu 4282,29 EUR (lēmums Nr.356 un 

izsoles noteikumi pievienoti sēdes protokolam uz 3 lp.). 

 

29.# 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma - Darbnīcu iela 3, Ungurpilī, Alojas pagastā, 

nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

(ziņo: V.Bārda) 

 

 

Dome, atklāti balsojot par 11 deputāti: Valdis Bārda, Aivars Auseklis, Dace Vilne, 

Modris Minalto, Inese Mētriņa, Baiba Siktāre, Ilga Šmite, Agris Rubenis, Jānis 

Bakmanis, Gundars Karlsons, Inese Bite, 

pret – nav, 

atturas - nav, 

Valdis Možvillo, Māris Možvillo balsojumā nepiedalās pildot likumā „Par interešu 

konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā” paredzētos lēmumu 

pieņemšanas ierobežojumus, 

nolemj: apstiprināt Alojas novada domei piederošā nekustamā īpašuma – Darbnīcu 

iela 3, Ungurpilī, Alojas pagastā, Alojas novadā, kas sastāv no zemes gabala ar 

kadastra apzīmējumu 6627 002 0350 0,3257 ha platībā, kas reģistrēts Alojas pagasta 

zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 100000202709 2012.gada 10.jūlijā ar kadastra numuru 

6627 002 0350, nosacīto cenu EUR 688,26 (lēmums Nr.357 un izsoles noteikumi 

pievienoti sēdes protokolam uz 3 lp.). 

 

30. # 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma - Darbnīcu iela 6, Ungurpilī, Alojas pagastā, 

nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

(ziņo: V.Bārda) 

 

Dome, atklāti balsojot par 11 deputāti: Valdis Bārda, Aivars Auseklis, Dace Vilne, 

Modris Minalto, Inese Mētriņa, Baiba Siktāre, Ilga Šmite, Agris Rubenis, Jānis 

Bakmanis, Gundars Karlsons, Inese Bite, 

pret – nav, 

atturas - nav, 



Valdis Možvillo, Māris Možvillo, balsojumā nepiedalās pildot likumā „Par interešu 

konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā” paredzētos lēmumu 

pieņemšanas ierobežojumus, 

nolemj: apstiprināt Alojas novada domei piederošā nekustamā īpašuma – Darbnīcu 

iela 6, Ungurpilī, Alojas pagastā, Alojas novadā, kas sastāv no zemes gabala ar 

kadastra apzīmējumu 6627 002 0511 0,5505 ha platībā, kas reģistrēts Alojas pagasta 

zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 100000507059 2012.gada 10.jūlijā ar kadastra numuru 

6627 002 0516, nosacīto cenu EUR 1498,26   

 

 

 

 

  

31.# 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – “Lazdas”-7, Vilzēni, Braslavas pagasts, 

nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu 

(ziņo: V.Bārda) 

 

Dome, atklāti balsojot par 13 deputāti: Valdis Bārda, Aivars Auseklis, Dace Vilne, 

Valdis Možvillo, Modris Minalto, Inese Mētriņa, Māris Možvillo, Baiba Siktāre, Ilga 

Šmite, Agris Rubenis, Jānis Bakmanis, Gundars Karlsons, Inese Bite, 

pret – nav, 

atturas - nav, 

nolemj: apstiprināt Alojas novada domei piederošā nekustamā īpašuma – dzīvokļa 

Nr.7 “Lazdas”, Vilzēnos, Braslavas pagastā un kopīpašuma 6940/18989 domājamo 

daļu no mājas un zemes, kas reģistrēta Braslavas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā 

Nr.100000195191-7 2014.gada 20.jūnijā ar kadastra Nr. 6644 900 0044, kopplatība 

87,5 m
2 

, nosacīto cenu EUR 1084,81 (lēmums Nr.359 un paziņojums pievienots 

sēdes protokolam uz 2 lp.). 

 

32.# 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – Lielā ielā 13-4, Staicelē, nosacītās cenas un 

atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu 

(ziņo: V.Bārda) 

 

Dome, atklāti balsojot par 13 deputāti: Valdis Bārda, Aivars Auseklis, Dace Vilne, 

Valdis Možvillo, Modris Minalto, Inese Mētriņa, Māris Možvillo, Baiba Siktāre, Ilga 

Šmite, Agris Rubenis, Jānis Bakmanis, Gundars Karlsons, Inese Bite, 

pret – nav, 

atturas - nav, 

nolemj: apstiprināt Alojas novada domei piederošā nekustāmā īpašuma – dzīvokļa 

Nr.4 Lielā ielā 13, Staicelē un kopīpašuma 4664/26724 domājamo daļu no mājas un 

zemes, kas reģistrēta Staiceles pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.334-4 

2014.gada 25.jūnijā ar kadastra Nr. 6617 900 0064, kopplatība 46,6 m
2 

, nosacīto cenu 

EUR 1584,81 (lēmums Nr.360 un paziņojums pievienots sēdes protokolam uz 2 lp.). 

  

33.# 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – “Veckaņepes 1”- 4, Brīvzemnieku pagastā, 

nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu 

(ziņo: V.Bārda) 



 

Dome, atklāti balsojot par 13 deputāti: Valdis Bārda, Aivars Auseklis, Dace Vilne, 

Valdis Možvillo, Modris Minalto, Inese Mētriņa, Māris Možvillo, Baiba Siktāre, Ilga 

Šmite, Agris Rubenis, Jānis Bakmanis, Gundars Karlsons, Inese Bite, 

pret – nav, 

atturas - nav, 

nolemj: apstiprināt Alojas novada domei piederošā nekustāmā īpašuma – dzīvokļa 

Nr.4 4-dzīvokļu mājā “Veckaņepes 1”, Brīvzemnieku pagastā, un kopīpašuma 

1023/2357 domājamo daļu no 4-dzīvokļu mājas un zemes, kas reģistrēta 

Brīvzemnieku pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000005249114, 2013.gada 

4.novembrī ar kadastra Nr. 6648 900 0111, kopplatība 102,3 m
2 

, nosacīto cenu EUR 

1549,46 (lēmums Nr.361 un paziņojums pievienots sēdes protokolam uz 2 lp.). 

 

 

34.# 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.4, „Priedes”, Brīvzemnieku 

pagastā, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

(ziņo: V.Bārda) 

 

Dome, atklāti balsojot par 13 deputāti: Valdis Bārda, Aivars Auseklis, Dace Vilne, 

Valdis Možvillo, Modris Minalto, Inese Mētriņa, Māris Možvillo, Baiba Siktāre, Ilga 

Šmite, Agris Rubenis, Jānis Bakmanis, Gundars Karlsons, Inese Bite, 

pret – nav, 

atturas - nav, 

nolemj: apstiprināt Alojas novada domei piederošā nekustamā īpašuma – dzīvokļa 

Nr.4, „Priedes”, Brīvzemnieku pagastā, Alojas novadā, kas sastāv no dzīvokļa ar 

kopējo platību 71,5 m
2 

un ar to saistītās daudzdzīvokļu mājas kopīpašuma 715/11538 

domājamās daļas, kā arī kopīpašuma 715/11538 domājamās daļas no zemes, kas 

reģistrēti Brīvzemnieku pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 2184, 2014.gada 

3.aprīlī ar kadastra numuru 6648 900 0063, nosacīto cenu EUR 1998,01 (lēmums 

Nr.362 un izsoles noteikumi  pievienoti sēdes protokolam uz 3 lp.). 

 

35.# 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.18, „Šalkas”, Ozolmuiža, 

Brīvzemnieku pagasts, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

(ziņo: V.Bārda) 

 

Dome, atklāti balsojot par 13 deputāti: Valdis Bārda, Aivars Auseklis, Dace Vilne, 

Valdis Možvillo, Modris Minalto, Inese Mētriņa, Māris Možvillo, Baiba Siktāre, Ilga 

Šmite, Agris Rubenis, Jānis Bakmanis, Gundars Karlsons, Inese Bite, 

pret – nav, 

atturas - nav, 

nolemj: apstiprināt Alojas novada domei piederošā nekustamā īpašuma – dzīvokļa 

Nr.18, „Šalkas”, Ozolmuižā, Brīvzemnieku pagastā, Alojas novadā, kas sastāv no 

dzīvokļa ar kopējo platību 72,2 m
2 

un ar to saistītās daudzdzīvokļu mājas kopīpašuma 

666/21358 domājamās daļas, kā arī kopīpašuma 666/21358 domājamās daļas no 

zemes, kas reģistrēti Brīvzemnieku pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 221 18 

2014.gada 13.maijā ar kadastra numuru 6648 900 0079, nosacīto cenu 1797,78 EUR 

(lēmums Nr.363 un izsoles noteikumi  pievienoti sēdes protokolam uz 3 lp.). 

 



36.# 

Par atsavināšanai paredzētās Alojas novada pašvaldības mantas – zemes gabala 

„Avenes”, Braslavas pagasts, Alojas novads (īpašuma kadastra numurs 6644 004 

0059) nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu 

(ziņo: V.Bārda) 

 

Dome, atklāti balsojot par 13 deputāti: Valdis Bārda, Aivars Auseklis, Dace Vilne, 

Valdis Možvillo, Modris Minalto, Inese Mētriņa, Māris Možvillo, Baiba Siktāre, Ilga 

Šmite, Agris Rubenis, Jānis Bakmanis, Gundars Karlsons, Inese Bite, 

pret – nav, 

atturas - nav, 

nolemj: nodot atsavināšanai zemes gabalu „Avenes”, Braslavas pagasts īpašuma 

kadastra numurs 6644 004 0059, platība 6,5 ha, nosakot nekustamā īpašuma 

atsavināšanas veidu - pārdošana par brīvu cenu (lēmums Nr.364 un paziņojums 

pievienots sēdes protokolam uz 2 lp.). 

 

37.# 

Par nekustamā īpašuma “Subri”, Alojas pagastā atsavināšanas uzsākšanu 

(ziņo: V.Bārda) 

 

Dome, atklāti balsojot par 13 deputāti: Valdis Bārda, Aivars Auseklis, Dace Vilne, 

Valdis Možvillo, Modris Minalto, Inese Mētriņa, Māris Možvillo, Baiba Siktāre, Ilga 

Šmite, Agris Rubenis, Jānis Bakmanis, Gundars Karlsons, Inese Bite, 

pret – nav, 

atturas - nav, 

nolemj: uzsākt pašvaldībai piekrītoša zemes gabala „Subri”, Alojas pagasts, Alojas 

novads (kadastra Nr.66270030131), 4,3462 ha platībā, atsavināšanas procesu (lēmums 

Nr.365 pievienots sēdes protokolam uz 1 lp.). 

  

38. # 

Par nekustamā īpašuma “Kalte”, Brīvzemnieku pagastā atsavināšanas uzsākšanu 

(ziņo: V.Bārda) 

 

Dome, atklāti balsojot par 13 deputāti: Valdis Bārda, Aivars Auseklis, Dace Vilne, 

Valdis Možvillo, Modris Minalto, Inese Mētriņa, Māris Možvillo, Baiba Siktāre, Ilga 

Šmite, Agris Rubenis, Jānis Bakmanis, Gundars Karlsons, Inese Bite, 

pret – nav, 

atturas - nav, 

nolemj: uzsākt nekustamā īpašuma – “Kalte”, Brīvzemnieku pagastā, kadastra 

numurs 6648 004 0141, atsavināšanu (lēmums Nr.366 pievienots sēdes protokolam uz 

1 lp.). 

 

 

39.#-46.# 

Par zemes nomas izbeigšanu 

(ziņo: V.Bārda) 

 

Dome, atklāti balsojot par 13 deputāti: Valdis Bārda, Aivars Auseklis, Dace Vilne, 

Valdis Možvillo, Modris Minalto, Inese Mētriņa, Māris Možvillo, Baiba Siktāre, Ilga 

Šmite, Agris Rubenis, Jānis Bakmanis, Gundars Karlsons, Inese Bite, 



pret – nav, 

atturas - nav, 

nolemj: pieņemt lēmuma projektus iesniegtajā redakcijā (lēmumi Nr.367 – Nr.374 

pievienoti sēdes protokolam uz 7 lp.). 

 

47.#- 56.# 

Par zemes iznomāšanu 

(ziņo: V.Bārda) 

 

Dome, atklāti balsojot par 11 deputāti: Valdis Bārda, Aivars Auseklis, Dace Vilne, 

Valdis Možvillo, Modris Minalto, Inese Mētriņa, Māris Možvillo, Baiba Siktāre, Ilga 

Šmite, Agris Rubenis, Jānis Bakmanis, Gundars Karlsons, Inese Bite, 

pret – nav, 

atturas - nav, 

Modris Minalto, Ilga Šmite balsojumā nepiedalās pildot likumā „Par interešu 

konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā” paredzētos lēmumu 

pieņemšanas ierobežojumus, 

nolemj: pieņemt lēmuma projektus iesniegtajā redakcijā (lēmumi Nr.375 – Nr.384 

pievienoti sēdes protokolam uz 10lp.). 

 

57.# 

Par zemes lietošanas mērķi 

(ziņo: V.Bārda) 

Dome, atklāti balsojot par 13 deputāti: Valdis Bārda, Aivars Auseklis, Dace Vilne, 

Valdis Možvillo, Modris Minalto, Inese Mētriņa, Māris Možvillo, Baiba Siktāre, Ilga 

Šmite, Agris Rubenis, Jānis Bakmanis, Gundars Karlsons, Inese Bite, 

pret – nav, 

atturas - nav, 

nolemj: pieņemt lēmuma projektu iesniegtajā redakcijā (lēmums Nr.385 pievienots 

sēdes protokolam uz 1lp.). 

 

58.# 

Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu 

(ziņo: V.Bārda) 

 

Dome, atklāti balsojot par 13 deputāti: Valdis Bārda, Aivars Auseklis, Dace Vilne, 

Valdis Možvillo, Modris Minalto, Inese Mētriņa, Māris Možvillo, Baiba Siktāre, Ilga 

Šmite, Agris Rubenis, Jānis Bakmanis, Gundars Karlsons, Inese Bite, 

pret – nav, 

atturas - nav, 

nolemj: pieņemt lēmuma projektu iesniegtajā redakcijā (lēmums Nr.386 pievienots 

sēdes protokolam uz 1lp.). 

59.# 

Par adreses piešķiršanu ēkām 

(ziņo: V.Bārda) 

Dome, atklāti balsojot par 13 deputāti: Valdis Bārda, Aivars Auseklis, Dace Vilne, 

Valdis Možvillo, Modris Minalto, Inese Mētriņa, Māris Možvillo, Baiba Siktāre, Ilga 

Šmite, Agris Rubenis, Jānis Bakmanis, Gundars Karlsons, Inese Bite, 

pret – nav, 

atturas - nav, 



nolemj: pieņemt lēmuma projektu iesniegtajā redakcijā (lēmums Nr.387 pievienots 

sēdes protokolam uz 1lp.). 

 

 

60.# 

Par nosaukuma piešķiršanu 

(ziņo: V.Bārda) 

 

Dome, atklāti balsojot par 13 deputāti: Valdis Bārda, Aivars Auseklis, Dace Vilne, 

Valdis Možvillo, Modris Minalto, Inese Mētriņa, Māris Možvillo, Baiba Siktāre, Ilga 

Šmite, Agris Rubenis, Jānis Bakmanis, Gundars Karlsons, Inese Bite, 

pret – nav, 

atturas - nav, 

nolemj: piešķirt Staiceles pilsētas zemes vienībai, ar kadastra apzīmējumu 6617 001 

0187, platība 1821 m
2
, nosaukumu: Kalēju iela 10, Staicele, Alojas novads (lēmums 

Nr.388 pievienots sēdes protokolam uz 1lp.). 

 

 

61.# 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Rijnieki”, Braslavas 

pagastā, Alojas novadā 

(ziņo: V.Bārda) 

 

Dome, atklāti balsojot par 13 deputāti: Valdis Bārda, Aivars Auseklis, Dace Vilne, 

Valdis Možvillo, Modris Minalto, Inese Mētriņa, Māris Možvillo, Baiba Siktāre, Ilga 

Šmite, Agris Rubenis, Jānis Bakmanis, Gundars Karlsons, Inese Bite, 

pret – nav, 

atturas - nav, 

nolemj: atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu zemes īpašumam „Rijnieki”, 

Braslavas pagastā, Alojas novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6644 001 

0020, sadalīšanai divās zemes vienībās – 6,2 ha un 2,0 ha platībā (lēmums Nr.389 

pievienots sēdes protokolam uz 1lp.). 

 

 

62.# 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Ežtērces”, Staiceles 

pagastā, Alojas novadā 

(ziņo: V.Bārda) 

 

Dome, atklāti balsojot par 13 deputāti: Valdis Bārda, Aivars Auseklis, Dace Vilne, 

Valdis Možvillo, Modris Minalto, Inese Mētriņa, Māris Možvillo, Baiba Siktāre, Ilga 

Šmite, Agris Rubenis, Jānis Bakmanis, Gundars Karlsons, Inese Bite, 

pret – nav, 

atturas - nav, 

nolemj: atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu zemes īpašumam „Ežtērces”, 

Staiceles pagastā, Alojas novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6637 001 

0101, sadalīšanai divās zemes vienībās – 30,0 ha un 16,3 ha platībā (lēmums Nr.390 

pievienots sēdes protokolam uz 1lp.). 

 

 



 

 

 

 

63.# 

Par zemes nomas izbeigšanu A.H. un servitūta nodibināšanu 

(ziņo: V.Bārda) 

 

Dome, atklāti balsojot par 13 deputāti: Valdis Bārda, Aivars Auseklis, Dace Vilne, 

Valdis Možvillo, Modris Minalto, Inese Mētriņa, Māris Možvillo, Baiba Siktāre, Ilga 

Šmite, Agris Rubenis, Jānis Bakmanis, Gundars Karlsons, Inese Bite, 

pret – nav, 

atturas - nav, 

nolemj: pieņemt lēmuma projektu iesniegtajā redakcijā (lēmums Nr.391 pievienots 

sēdes protokolam uz 1lp.). 

 

 

 

64. # 

Par zemes gabalu ieskaitīšanu valsts rezerves zemes fondā 

(ziņo: V.Bārda) 

 

Dome, atklāti balsojot par 13 deputāti: Valdis Bārda, Aivars Auseklis, Dace Vilne, 

Valdis Možvillo, Modris Minalto, Inese Mētriņa, Māris Možvillo, Baiba Siktāre, Ilga 

Šmite, Agris Rubenis, Jānis Bakmanis, Gundars Karlsons, Inese Bite, 

pret – nav, 

atturas - nav, 

nolemj: pieņemt lēmuma projektu iesniegtajā redakcijā (lēmums Nr.392 pievienots 

sēdes protokolam uz 1lp.). 

 

65.# 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Pagasta nams”, Braslavas pagastā, izsoles 

atzīšanu par nenotikušu 

(ziņo: V.Bārda) 

 

Dome, atklāti balsojot par 13 deputāti: Valdis Bārda, Aivars Auseklis, Dace Vilne, 

Valdis Možvillo, Modris Minalto, Inese Mētriņa, Māris Možvillo, Baiba Siktāre, Ilga 

Šmite, Agris Rubenis, Jānis Bakmanis, Gundars Karlsons, Inese Bite, 

pret – nav, 

atturas - nav, 

nolemj: atzīt Alojas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Pagasta 

nams”, ar kadastra Nr. 6648 001 0085, 2014.gada 30.jūnija izsoli par nenotikušu 

(lēmums Nr.393 pievienots sēdes protokolam uz 1lp.). 

 

 

 

 

 

 

 



66.# 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Pagasta nams”, Braslavas pagastā, nosacītās 

cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

(ziņo: V.Bārda) 

 

Dome, atklāti balsojot par 13 deputāti: Valdis Bārda, Aivars Auseklis, Dace Vilne, 

Valdis Možvillo, Modris Minalto, Inese Mētriņa, Māris Možvillo, Baiba Siktāre, Ilga 

Šmite, Agris Rubenis, Jānis Bakmanis, Gundars Karlsons, Inese Bite, 

pret – nav, 

atturas - nav, 

nolemj: apstiprināt Alojas novada domei piederošā nekustamā īpašuma “Pagasta 

nams”, Braslavas pagastā, Alojas novadā, kas sastāv no zemes gabala (kopējā platība 

1,02 ha) uz kura atrodas biroju ēka (350,2 m
2
) un trīs palīgēkas - pagrabs (7,4 m

2
), 

klēts (64,5 m
2
), šķūnis (92,3m

2
), kas reģistrēts Braslavas pagasta zemesgrāmatu 

nodalījumā Nr. 1000004998 kadastra numuru 6644 001 0085, otrās izsoles nosacīto 

cenu 11 104 EUR (lēmums Nr.394 un izsoles noteikumi pievienoti sēdes protokolam 

uz 3lp.). 

 

67.# 

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvokļiem Ausekļa ielā 3a, Alojā 

(ziņo: M.Možvillo) 

Dome, atklāti balsojot par 13 deputāti: Valdis Bārda, Aivars Auseklis, Dace Vilne, 

Valdis Možvillo, Modris Minalto, Inese Mētriņa, Māris Možvillo, Baiba Siktāre, Ilga 

Šmite, Agris Rubenis, Jānis Bakmanis, Gundars Karlsons, Inese Bite, 

pret – nav, 

atturas - nav, 

nolemj: pieņemt lēmuma projektus iesniegtajā redakcijā (lēmumi Nr.392 - Nr.401 

pievienoti sēdes protokolam uz 7lp.). 

 

68.# 

Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā 

(ziņo: M.Možvillo) 

 

Dome, atklāti balsojot par 13 deputāti: Valdis Bārda, Aivars Auseklis, Dace Vilne, 

Valdis Možvillo, Modris Minalto, Inese Mētriņa, Māris Možvillo, Baiba Siktāre, Ilga 

Šmite, Agris Rubenis, Jānis Bakmanis, Gundars Karlsons, Inese Bite, 

pret – nav, 

atturas - nav, 

nolemj: pieņemt lēmuma projektus iesniegtajā redakcijā (lēmumi Nr.402 - Nr.403 

pievienoti sēdes protokolam uz 2lp.). 

 

69.# 

Par īrētās dzīvojamā telpas apmaiņu pret citu īrējamo dzīvojamo telpu 

(ziņo: M.Možvillo) 

 

Dome, atklāti balsojot par 13 deputāti: Valdis Bārda, Aivars Auseklis, Dace Vilne, 

Valdis Možvillo, Modris Minalto, Inese Mētriņa, Māris Možvillo, Baiba Siktāre, Ilga 

Šmite, Agris Rubenis, Jānis Bakmanis, Gundars Karlsons, Inese Bite, 

pret – nav, 

atturas - nav, 



nolemj: pieņemt lēmuma projektu iesniegtajā redakcijā (lēmums Nr.404 pievienots 

sēdes protokolam uz 1lp.). 

 

70.# 

Par apdzīvojamās platības izīrēšanu A.Ā. 

(ziņo: M.Možvillo) 

 

Dome, atklāti balsojot par 13 deputāti: Valdis Bārda, Aivars Auseklis, Dace Vilne, 

Valdis Možvillo, Modris Minalto, Inese Mētriņa, Māris Možvillo, Baiba Siktāre, Ilga 

Šmite, Agris Rubenis, Jānis Bakmanis, Gundars Karlsons, Inese Bite, 

pret – nav, 

atturas - nav, 

nolemj: pieņemt lēmuma projektu iesniegtajā redakcijā (lēmums Nr.405 pievienots 

sēdes protokolam uz 1lp.). 

 

  

71. # 

Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā S.Ž. 

(ziņo: M.Možvillo) 

 

Dome, atklāti balsojot par 13 deputāti: Valdis Bārda, Aivars Auseklis, Dace Vilne, 

Valdis Možvillo, Modris Minalto, Inese Mētriņa, Māris Možvillo, Baiba Siktāre, Ilga 

Šmite, Agris Rubenis, Jānis Bakmanis, Gundars Karlsons, Inese Bite, 

pret – nav, 

atturas - nav, 

nolemj: pieņemt lēmuma projektu iesniegtajā redakcijā (lēmums Nr.406 pievienots 

sēdes protokolam uz 1lp.). 

 

72.# 

Par dzīvojamās platības piešķiršanu G.P. 

(ziņo: M.Možvillo) 

 

Dome, atklāti balsojot par 13 deputāti: Valdis Bārda, Aivars Auseklis, Dace Vilne, 

Valdis Možvillo, Modris Minalto, Inese Mētriņa, Māris Možvillo, Baiba Siktāre, Ilga 

Šmite, Agris Rubenis, Jānis Bakmanis, Gundars Karlsons, Inese Bite, 

pret – nav, 

atturas - nav, 

nolemj: pieņemt lēmuma projektu iesniegtajā redakcijā (lēmums Nr.407 pievienots 

sēdes protokolam uz 1lp.). 

 

 

73.# 

Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā I.T. 

(ziņo: M.Možvillo) 

 

Dome, atklāti balsojot par 13 deputāti: Valdis Bārda, Aivars Auseklis, Dace Vilne, 

Valdis Možvillo, Modris Minalto, Inese Mētriņa, Māris Možvillo, Baiba Siktāre, Ilga 

Šmite, Agris Rubenis, Jānis Bakmanis, Gundars Karlsons, Inese Bite, 

pret – nav, 

atturas - nav, 



nolemj: pieņemt lēmuma projektu iesniegtajā redakcijā (lēmums Nr.408 pievienots 

sēdes protokolam uz 1lp.). 

  

74.# 

Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā S.M. 

(ziņo: M.Možvillo) 

 

Dome, atklāti balsojot par 13 deputāti: Valdis Bārda, Aivars Auseklis, Dace Vilne, 

Valdis Možvillo, Modris Minalto, Inese Mētriņa, Māris Možvillo, Baiba Siktāre, Ilga 

Šmite, Agris Rubenis, Jānis Bakmanis, Gundars Karlsons, Inese Bite, 

pret – nav, 

atturas - nav, 

nolemj: pieņemt lēmuma projektu iesniegtajā redakcijā (lēmums Nr.409 pievienots 

sēdes protokolam uz 1lp.). 

 

 

75.# 

Par Braslavas pagasta Vilzēnu bibliotēkas attīstības plāna 2013.-2017.gadam 

apstiprināšanu 

(ziņo:V.Bārda) 

 

Dome, atklāti balsojot par 13 deputāti: Valdis Bārda, Aivars Auseklis, Dace Vilne, 

Valdis Možvillo, Modris Minalto, Inese Mētriņa, Māris Možvillo, Baiba Siktāre, Ilga 

Šmite, Agris Rubenis, Jānis Bakmanis, Gundars Karlsons, Inese Bite, 

pret – nav, 

atturas - nav, 

nolemj: apstiprināt Braslavas pagasta Vilzēnu bibliotēkas attīstības plānu 2013.-

2017.gadam (lēmums Nr.410 pievienots sēdes protokolam uz 1lp.). 

 

  

76.# 

Par Brīvzemnieku pagasta Puikules bibliotēkas attīstības plāna 2013.-2017.gadam 

apstiprināšanu 

(ziņo: V.Bārda) 

 

Dome, atklāti balsojot par 13 deputāti: Valdis Bārda, Aivars Auseklis, Dace Vilne, 

Valdis Možvillo, Modris Minalto, Inese Mētriņa, Māris Možvillo, Baiba Siktāre, Ilga 

Šmite, Agris Rubenis, Jānis Bakmanis, Gundars Karlsons, Inese Bite, 

pret – nav, 

atturas - nav, 

nolemj: apstiprināt Brīvzemnieku pagasta Puikules bibliotēkas attīstības plānu 2013.-

2017.gadam (lēmums Nr.411 pievienots sēdes protokolam uz 1lp.). 

 

 

 

 

 

 

 

 



77.# 

Par Alojas novada vispārizglītojošo skolu 4. klases skolēnu ēdināšanas maksas 

izdevumu segšanu 

(ziņo: V.Bārda) 

 

Dome, atklāti balsojot par 13 deputāti: Valdis Bārda, Aivars Auseklis, Dace Vilne, 

Valdis Možvillo, Modris Minalto, Inese Mētriņa, Māris Možvillo, Baiba Siktāre, Ilga 

Šmite, Agris Rubenis, Jānis Bakmanis, Gundars Karlsons, Inese Bite, 

pret – nav, 

atturas - nav, 

nolemj: noteikt, ka Alojas Ausekļa vidusskolas, Staiceles vidusskolas, un Ozolmuižas 

pamatskolas 4. klases skolēnu ēdināšana tiek apmaksāta no Alojas novada domes 

budžeta līdzekļiem laika posmā no 2014.gada 1.septembra līdz 2014.gada 

31.decembrim (lēmums Nr.412 pievienots sēdes protokolam uz 1lp.). 

 

 

78.# 

Par pilnvarojumu nodomu protokola parakstīšanai 

(ziņo: V.Bārda) 

 

Dome, atklāti balsojot par 12 deputāti: Aivars Auseklis, Dace Vilne, Valdis Možvillo, 

Modris Minalto, Inese Mētriņa, Māris Možvillo, Baiba Siktāre, Ilga Šmite, Agris 

Rubenis, Jānis Bakmanis, Gundars Karlsons, Inese Bite, 

pret – nav, 

atturas - nav, 

Valdis Bārda balsojumā nepiedalās pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu 

valsts un pašvaldību amatpersonu darbā” paredzētos lēmumu pieņemšanas 

ierobežojumus, 

nolemj: atbalstīt un pilnvarot Alojas novada domes priekšsēdētāju Valdi Bārdu 

parakstīt Alojas novada pašvaldības vārdā Nodomu protokolu jaunas Asociācijas - 

The Association of Governors of  Provinces of the People
/
s Republic of China and 

Representatives of Regions of Central and Eastern European Contries  – dibināšanai. 

 

 

Domes sēde slēgta plkst.12:40 

 

Sēdes vadītājs Domes priekšsēdētājs     Valdis Bārda 

 

 

Sēdi protokolēja kancelejas 

pārzine        Inta Baronova 

 

 

 

 

Domes sēdes protokols parakstīts 2014.gada 1.septembrī. 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Latvijas Republikas ALOJAS novada domes sēdes 
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2014.gada 26.augustā 
Alojā, Jūras iela 13 

 

 
 

 

 


