LATVIJAS REPUBLIKA

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000018622
DĀRZA IELĀ 11, ALŪKSNĒ, ALŪKSNES NOVADĀ, LV – 4301, TĀLRUNIS 64381496, FAKSS 64381150,
E-PASTS: dome@aluksne.lv
A/S „SEB banka”, KODS UNLALV2X, KONTS Nr.LV58UNLA0025004130335

2014.gada 9.jūlijā

Alūksnē

ārkārtas sēdes protokols Nr.12, 1.p.

ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.253
Par aizņēmumu projekta „Kompleksi risinājumi gāzu emisiju samazināšanai Mālupes
pamatskolas sporta zāles ēkā” īstenošanai
Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 26.06.2014. lēmumu
Nr.15.3/152 par projekta iesnieguma apstiprināšanu, kas reģistrēts Mālupes pamatskolā 26.06.2014.
ar Nr.MLPSK/1-25/14/7,
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 KPFI finansētā projekta „Kompleksi risinājumi gāzu emisiju
samazināšanai Mālupes pamatskolas sporta zāles ēkā” īstenošanai līdz 132940,59 EUR
(viens simts trīsdesmit divi tūkstoši deviņi simti četrdesmit euro un 59 centu) apmērā, ar
aizņēmuma pamatsummas atmaksas termiņu no 2015.gada marta līdz 2024.gada decembrim
(ieskaitot).
2. Aizņēmumu garantēt ar Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem.
Pielikumā: Paredzamā aizņēmuma atmaksas plānotais grafiks uz 3 lp.
Domes priekšsēdētājs

A.DUKULIS
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2014.gada 9.jūlijā

Alūksnē

ārkārtas sēdes protokols Nr.12, 2.p.

ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.254
Par aizņēmumu projekta „Kompleksi risinājumi gāzu emisiju samazināšanai Malienas
pirmsskolas izglītības iestādē “Mazputniņš”” īstenošanai
Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 26.06.2014. lēmumu
Nr.15.3/151 par projekta iesnieguma apstiprināšanu, kas reģistrēts Malienas pirmsskolas izglītības
iestādē “Mazputniņš” 26.06.2014. ar Nr.MPIIM/1-6/14/6,
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 KPFI finansētā projekta „Kompleksi risinājumi gāzu emisiju
samazināšanai Malienas pirmsskolas izglītības iestādē “Mazputniņš”” īstenošanai līdz
144810,51 EUR (viens simts četrdesmit četri tūkstoši astoņi simti desmit euro un 51 centa)
apmērā, ar aizņēmuma pamatsummas atmaksas termiņu no 2015.gada marta līdz 2024.gada
decembrim (ieskaitot).
2. Aizņēmumu garantēt ar Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem.
Pielikumā: Paredzamā aizņēmuma atmaksas plānotais grafiks uz 3 lp.
Domes priekšsēdētājs
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2014.gada 9.jūlijā

Alūksnē

ārkārtas sēdes protokols Nr.12, 3.p.

ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.255
Par aizņēmumu projekta „Kompleksi risinājumi gāzu emisiju samazināšanai Jaunalūksnes
pirmsskolas izglītības iestādē “Pūcīte”” īstenošanai
Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 26.06.2014. lēmumu
Nr.15.3/150 par projekta iesnieguma apstiprināšanu, kas reģistrēts Jaunalūksnes pirmsskolas
izglītības iestādē “Pūcīte” 27.06.2014. ar Nr.JPIIP/1-25/14/36,
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 KPFI finansētā projekta „Kompleksi risinājumi gāzu emisiju
samazināšanai Jaunalūksnes pirmsskolas izglītības iestādē “Pūcīte”” īstenošanai līdz
114640,73 EUR (viens simts četrpadsmit tūkstoši seši simti četrdesmit euro un 73 centu)
apmērā, ar aizņēmuma pamatsummas atmaksas termiņu no 2015.gada marta līdz 2024.gada
decembrim (ieskaitot).
2. Aizņēmumu garantēt ar Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem.
Pielikumā: Paredzamā aizņēmuma atmaksas plānotais grafiks uz 3 lp.
Domes priekšsēdētājs
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2014.gada 9.jūlijā

Alūksnē

ārkārtas sēdes protokols Nr.12, 4.p.

ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.256
Par aizņēmumu projekta „Kompleksi risinājumi gāzu emisiju samazināšanai Alsviķu
pirmsskolas izglītības iestādē “Saulīte”” īstenošanai
Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 26.06.2014. lēmumu
Nr.15.3/140 par projekta iesnieguma apstiprināšanu, kas reģistrēts Alsviķu pirmsskolas izglītības
iestādē “Saulīte” 26.06.2014. ar Nr.APIIS/1-6/14/29,
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 KPFI finansētā projekta „Kompleksi risinājumi gāzu emisiju
samazināšanai Alsviķu pirmsskolas izglītības iestādē “Saulīte”” īstenošanai līdz 111773,37
EUR (viens simts vienpadsmit tūkstoši septiņi simti septiņdesmit trīs euro un 37 centu)
apmērā, ar aizņēmuma pamatsummas atmaksas termiņu no 2015.gada marta līdz 2024.gada
decembrim (ieskaitot).
2. Aizņēmumu garantēt ar Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem.
Pielikumā: Paredzamā aizņēmuma atmaksas plānotais grafiks uz 3 lp.
Domes priekšsēdētājs
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Alūksnē

ārkārtas sēdes protokols Nr.12, 5.p.

ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.257
Par pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšanu ilglaicīgu nokrišņu radīto zaudējumu
novēršanai
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās
daļas 2.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16.panta otro daļu un 30.pantu, Ministru
kabineta 22.12.2009. noteikumu Nr.1644 „Kārtība, kādā pieprasa un izlieto budžeta programmas
„Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” līdzekļus” 9.punktu,
Nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu 4727,00 EUR (četri tūkstoši septiņi simti divdesmit
septiņi euro) apmērā Alūksnes novada pašvaldības autoceļu remontiem ilglaicīgu nokrišņu izraisīto
avārijas seku novēršanai, kas sastāda 30% no objektiem radīto zaudējumu apmēra, t.sk.:
Nr.p.k.

Pagasts

1.

Alsviķu pagasts

2.
3.
4.

Jaunalūksnes pagasts
Jaunlaicenes pagasts
Veclaicenes pagasts

Domes priekšsēdētājs

Autoceļa nosaukums
Alsviķu ciema iekšējie ceļi
Aizupītes
Jaunzemi – Karitāni
Jaunlaicene – Jānīši – Balti
Krustiņi – Palpierkalns

30% no objektam radīto
zaudējumu apmēra, EUR
633
1921
1406
446
321
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Alūksnē

ārkārtas sēdes protokols Nr.12, 6.p.

ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.258
Par projektu „Publisko interneta pieejas punktu attīstība Alūksnes novadā”
Pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 12.pantu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu un
Ministru kabineta 01.04.2014. noteikumiem Nr.185 „Noteikumi par darbības programmas
„Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.2. aktivitāti „Publisko interneta pieejas punktu
attīstība””,
1. Piedalīties Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas „Infrastruktūra un
pakalpojumi” papildinājuma 3.2.2.2. aktivitātes „Publisko interneta pieejas punktu attīstība”
finansētajā ierobežotas projektu iesniegumu atlases konkursā ar projektu „Publisko interneta
pieejas punktu attīstība Alūksnes novadā”.
2. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas līdz 93 964,20 EUR (deviņdesmit trīs tūkstoši deviņi
simti sešdesmit četri euro un 20 centi), tajā skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda
finansējums 81 708,00 EUR (astoņdesmit viens tūkstotis septiņi simti astoņi euro).
3. Apstiprināt pašvaldības līdzfinansējumu projektā līdz 12 256,20 EUR (divpadsmit tūkstoši
divi simti piecdesmit sešu euro un 20 centu) apmērā no kopējām projekta izmaksām.
4. Projekta līdzfinansējumu nodrošināt no Alūksnes novada pašvaldības 2014. un 2015.gada
budžeta (aizdevums Valsts Kasē).
5. Noteikt par projekta atbildīgo personu pašvaldības Informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītāju
Juri BALANDI.
Domes priekšsēdētājs

A.DUKULIS

