
 
 

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  

Alūksnē 

2014.gada 16.oktobrī                          ārkārtas sēdes protokols Nr.18, 1.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES 

 

LĒMUMS Nr.380 

 

Par grozījumiem Alūksnes novada domes  2014.gada 27.marta lēmumā Nr.125 „Par 

aizņēmumu projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alūksnes novada 

Jaunlaicenes ciemā” īstenošanai” 

 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu un 

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, 

 

Izdarīt grozījumu Alūksnes novada domes  2014.gada 27.marta lēmumā Nr.125 „Par 

aizņēmumu projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alūksnes novada 

Jaunlaicenes ciemā” īstenošanai” izsakot lēmuma pielikumu jaunā redakcijā, saskaņā ar šī 

lēmuma pielikumu. 

 

Pielikumā: Paredzamā aizņēmuma atmaksas plānotais grafiks jaunā redakcijā uz 3 lp. 

 

Domes priekšsēdētājs        A.DUKULIS 

 
  

aiznemumu%20aprekins_jaunlaicene.xls


 
 

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  

Alūksnē 

2014.gada 16.oktobrī                          ārkārtas sēdes protokols Nr.18, 2.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES 

 

LĒMUMS Nr.381 

 

Par grozījumiem Alūksnes novada domes  2014.gada 27.marta lēmumā Nr.126 „Par 

aizņēmumu projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alūksnes novada 

Mārkalnes pagasta Mārkalnes ciemā” īstenošanai” 

 

 Ņemot vērā starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un SIA „RŪPE” 23.05.2014. 

noslēgtos līguma Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/105/064 grozījumus Nr.1, 

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

 

Izdarīt grozījumus Alūksnes novada domes  2014.gada 27.marta lēmumā Nr.126 „Par 

aizņēmumu projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alūksnes novada Mārkalnes 

pagasta Mārkalnes ciemā” īstenošanai”: 

1. 1.punktā skaitli un vārdus “EUR 36903,25 (trīsdesmit seši tūkstoši deviņi simti trīs 

euro un 25 centu)” aizstāt ar skaitli un vārdiem „36903,27 EUR (trīsdesmit seši 

tūkstoši deviņi simti trīs euro un 27 centu) ”, 

2. Lēmuma pielikumu izteikt jaunā redakcijā, saskaņā ar šī lēmuma pielikumu. 

 

Pielikumā: Paredzamā aizņēmuma atmaksas plānotais grafiks jaunā redakcijā uz 2 lp. 

 

 

Domes priekšsēdētājs               A.DUKULIS 
  

aiznemumu%20aprekins_markalne.xls
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2014.gada 16.oktobrī                          ārkārtas sēdes protokols Nr.18, 3.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES 

 

LĒMUMS Nr.382 

 

Par galvojuma sniegšanu Eiropas Savienības fondu projektu īstenošanai 

 

Izskatot SIA „RŪPE” 08.10.2014. iesniegumu Nr.1-22/75 „Par galvojuma 

piešķiršanu”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 09.10.2014. ar Nr.ANP/1-

42/14/3556,  

ņemot vērā starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un SIA „RŪPE” 30.08.2013. 

noslēgto līgumu par projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alūksnes novada 

Jaunlaicenes ciemā” ar Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/104/063 un 03.09.2013. noslēgto 

līgumu par projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alūksnes novada Mārkalnes 

pagasta Mārkalnes ciemā” ar Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/105/064 īstenošanu, 

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

pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par valsts budžetu 2014.gadam” 14.panta septīto daļu, 

likuma “Par pašvaldību budžetiem” 26.panta pirmo, otro un trešo daļu, 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 galvot par SIA „RŪPE”, reģ.Nr.53203000201, ilgtermiņa 

aizņēmumu AS „Swedbank”  ar AS “Swedbank” noteikto mainīgu procentu likmi trīs 

mēnešu EURIBOR pieskaitot pievienoto likmi 2,95% gadā vai Valsts kasē ar Valsts 

kases noteikto procentu likmi Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu īstenošanai 

120000,00 EUR (viens simts divdesmit tūkstoši euro) apmērā, tajā skaitā:  

1.1. projektam “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alūksnes novada 

Jaunlaicenes ciemā” ar Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/104/063 – 

71000,00 EUR, 

1.2. projektam “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alūksnes novada 

Mārkalnes pagasta Mārkalnes ciemā” ar 

Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/105/064  - 49000,00 EUR, 

proporcionāli Alūksnes novada pašvaldībai piederošām kapitāla daļām 100,00% 

(viens simts procenti) ar aizņēmuma pamatsummas atmaksas termiņu no 2015.gada jūnija 

līdz 2019.gada decembrim (ieskaitot). 

2. SIA “RŪPE” ilgtermiņa aizņēmumu garantēt ar Alūksnes novada pašvaldības 

pamatbudžeta līdzekļiem. 

 

Pielikumā: Paredzamā aizņēmuma atmaksas plānotais grafiks uz 2 lp. 
 

Domes priekšsēdētājs        A.DUKULIS 

aiznemuma_aprekins_2014_gads_Rupe_galvojums.xls

