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LĒMUMS Nr.43 
 

Par aizņēmumu projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Alūksnes novada Ziemera 

pagasta Māriņkalna ciemā” īstenošanai 

 

Izskatot SIA „RŪPE” 29.08.2013. iesniegumu Nr.10-1/54 „Par dokumentu 

iesniegšanu līdzfinansējuma saņemšanai projektam „Ūdenssaimniecības attīstība Alūksnes 

novada Ziemera pagasta Māriņkalna ciemā”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 

29.08.2013. ar Nr.ANP/1-42/13/2761, 04.02.2014. iesniegumu Nr.10-1/66 „Par dokumentu 

iesniegšanu līdzfinansējuma saņemšanai projektam „Ūdenssaimniecības attīstība Alūksnes 

novada Ziemera pagasta Māriņkalna ciemā”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 

05.02.2014. ar Nr.ANP/1-42/14/399, 

ņemot vērā Alūksnes novada domes 27.01.2011. lēmumu Nr.37 „Par tehniski 

ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu projektam un par saistībām ūdenssaimniecības 

attīstības investīciju projekta īstenošanai” un tā grozījumus, 18.01.2012. noslēgto līgumu 

Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/085/033 starp valsts aģentūru „Centrālā finanšu un līgumu 

aģentūra” un SIA „RŪPE” un tā grozījumus, 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma 

„Par valsts budžetu 2014.gadam” 14.panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 

24.pantu, Ministru kabineta 25.03.2008. noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību 

aizņēmumiem un galvojumiem” 2. un 6.punktu, 

  

1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļauju 

Alūksnes novada pašvaldībai ņemt aizņēmumu Valsts kasē ar Valsts Kases 

noteiktajiem aizņēmuma procentiem Eiropas Savienības finansētā projekta 

„Ūdenssaimniecības attīstība Alūksnes novada Ziemera pagasta Māriņkalna ciemā” 

īstenošanai, ieguldot to SIA „RŪPE” pamatkapitālā, līdz EUR65743,37 (sešdesmit 

pieci tūkstoši septiņi simti četrdesmit trīs euro 37 centi) apmērā ar aizņēmuma 

pamatsummas atmaksas termiņu no 2015.gada marta līdz 2018.gada decembrim 

(ieskaitot). 

2. Aizņēmumu garantēt ar Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem. 

 

Pielikumā: Paredzamā aizņēmuma atmaksas plānotais grafiks uz 2 lp. 

 

Domes priekšsēdētājs        A.DUKULIS 
 

aiznemumu_aprekins_2014_Marinkalns.xls
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LĒMUMS Nr.44 

 

Par finansiālu atbalstu SIA „IEVEDNE” 
 

 Izskatot SIA „IEVEDNE” 04.02.2014. iesniegumu Nr.4, kas reģistrēts Alūksnes 

novada pašvaldībā 04.02.2014. ar Nr.ANP/1-42/14/393, un 04.02.2014. iesniegumu Nr.5, kas 

reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 04.02.2014. ar Nr.ANP/1-42/14/394,  

 pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu, 21.panta 

pirmās daļas 2. un 27.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu, 

 

1. Nodrošināt finansējumu līdz EUR63842,00 (sešdesmit trīs tūkstoši astoņi simti 

četrdesmit divi euro) apmērā SIA „IEVEDNE” kā avansa maksājumu par sniegtajiem 

komunālajiem pakalpojumiem saistībā ar projektu „Ūdenssaimniecības attīstība Alūksnes 

novada Annas pagasta Annas ciemā” un „Ūdenssaimniecības attīstības Alūksnes novada 

Jaunannas pagasta Jaunannā” īstenošanu, veicot Alūksnes novada pašvaldības 

pamatbudžeta 2014.gadam apstiprinātā finansējuma pārkārtojumus par iepriekšminēto 

summu no mērķprogrammai Alūksnes novada pagastu teritoriālo vienību infrastruktūras 

un vides kvalitātes uzlabošanai paredzētā finansējuma. 

 

2. SIA „IEVEDNE” 5 (piecu) darba dienu laikā  pēc Eiropas Savienības finansējuma 

saņemšanas atjaunot mērķprogrammai Alūksnes novada pagastu teritoriālo vienību 

infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanai paredzēto finansējumu lēmuma 1.punktā 

minētajā apmērā, ieskaitot to Alūksnes novada pašvaldības budžeta kontā 

Nr.LV58UNLA0025004130335. 

 

3.  Alūksnes novada pašvaldības Finanšu nodaļai nodrošināt augstākminēto līdzekļu 

pārkārtošanu budžeta grozījumos. 

 

Domes priekšsēdētājs        A.DUKULIS 
 

 


