
 
 

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 31.jūlijā                                  ārkārtas  sēdes protokols Nr.14, 1.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES 
 

LĒMUMS Nr.285 

Par projektu „Kompleksi risinājumi gāzu emisiju samazināšanai Mālupes pamatskolā” 

Pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 12.pantu, 14.panta otrās daļas 3. un 5.punktu, 
15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta pirmās daļas 23. un 27.punktu un Ministru kabineta 
14.08.2012. noteikumu Nr.559 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta 
konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” nolikums” 
28.14.apakšpunktu, 
 

1. Piedalīties Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātā konkursā 
„Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai, piektā kārta” ar 
Alūksnes novada pašvaldības Mālupes pamatskolas projektu „Kompleksi risinājumi gāzu 
emisiju samazināšanai Mālupes pamatskolā”. 

2. Noteikt, ka projekta iesniedzējs un īstenotājs ir Alūksnes novada pašvaldības izglītības 
iestāde „Mālupes pamatskola”. 

3. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas 256114,55 EUR (divi simti piecdesmit seši tūkstoši 
simtu četrpadsmit euro un 55 centi), tajā skaitā plānotās attiecināmās izmaksas 
256114,55 EUR (divi simti piecdesmit seši tūkstoši simtu četrpadsmit euro un 55 centi), no 
tām: 
3.1.Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansējums 124793,14 EUR (simtu divdesmit 
četri tūkstoši un septiņi simti deviņdesmit trīs euro un 14 centi); 
3.2. pašvaldības finansējums 131321,41 EUR (simtu trīsdesmit viens tūkstotis un trīs simti 
divdesmit viens euro un 41 cents);   

4. Apstiprināt pašvaldības līdzfinansējumu projektā (Valsts kases aizdevuma veidā) līdz 
131321,41 EUR (simtu trīsdesmit viens tūkstotis un trīs simti divdesmit viens euro un 41 
cents). 

5. Projekta apstiprināšanas gadījumā finansējumu nodrošināt no Alūksnes novada pašvaldības 
2014. un 2015.gada budžetiem. 

6. Noteikt par projekta atbildīgo amatpersonu ar paraksta tiesībām – Mālupes pamatskolas 
direktoru. 

7. Noteikt, ka projekta grāmatvedību un finanšu norēķinus kārto Alūksnes novada pašvaldības 
Finanšu nodaļa un Grāmatvedība. 

8. Projektā plānotie ieguldījumi ir saskaņā ar Alūksnes novada attīstības programmu 2011.-
2017. (apstiprināta ar Alūksnes novada domes 30.06.2011. lēmumu Nr.256 „Par Alūksnes 
novada attīstības programmas 2011.- 2017.apstiprināšanu”). 



9. Noteikt, ka projekta iesniegumā norādītajai Mālupes pamatskolas ēkai ne mazāk kā piecus 
gadus pēc projekta īstenošanas netiks mainīts lietošanas veids un tā netiks demontēta. 

 
 
Domes priekšsēdētājs                     A.DUKULIS 
  



 
 

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 31.jūlijā                                  ārkārtas  sēdes protokols Nr.14, 2.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES 
 

LĒMUMS Nr.286 

Par projektu „Kompleksi risinājumi gāzu emisiju samazināšanai Ilzenes pamatskolā” 

Pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 12.pantu, 14.panta otrās daļas 3. un 5.punktu, 
15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta pirmās daļas 23. un 27.punktu un Ministru kabineta 
14.08.2012. noteikumu Nr.559 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta 
konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai" nolikums” 
28.14.apakšpunktu, 
 

1. Piedalīties Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātā konkursā 
„Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai, piektā kārta” ar 
Alūksnes novada pašvaldības Ilzenes pamatskolas projektu „Kompleksi risinājumi gāzu 
emisiju samazināšanai Ilzenes pamatskolā”. 

2. Noteikt, ka projekta iesniedzējs un īstenotājs ir Alūksnes novada pašvaldības izglītības 
iestāde „Ilzenes pamatskola”. 

3. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas 174692,75 EUR (simtu septiņdesmit četri tūkstoši 
seši simti deviņdesmit divi euro un 75 centi), tajā skaitā plānotās attiecināmās 
174692,75 EUR (simtu septiņdesmit četri tūkstoši seši simti deviņdesmit divi euro un 75 
centi), no tām: 
3.1.Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansējums 102108,57 EUR (simtu divi tūkstoši 
simtu astoņi euro un 57 centi); 
3.2. pašvaldības finansējums 72584,18 EUR (septiņdesmit divi tūkstoši pieci simti 
astoņdesmit četri euro un 18 centi).   

4. Apstiprināt pašvaldības līdzfinansējumu projektā (Valsts kases aizdevuma veidā) līdz 
72584,18 EUR (septiņdesmit divi tūkstoši pieci simti astoņdesmit četri euro un 18 centi) 
apmērā no projekta kopējām izmaksām. 

5. Projekta apstiprināšanas gadījumā finansējumu nodrošināt no Alūksnes novada pašvaldības 
2014. un 2015.gada budžetiem. 

6. Noteikt par projekta atbildīgo amatpersonu ar paraksta tiesībām – Ilzenes pamatskolas 
direktoru. 

7. Noteikt, ka projekta grāmatvedību un finanšu norēķinus kārto Alūksnes novada pašvaldības 
Finanšu nodaļa un Grāmatvedība. 

8. Projektā plānotie ieguldījumi ir saskaņā ar Alūksnes novada attīstības programmu 2011.-
2017. (apstiprināta ar Alūksnes novada domes 30.06.2011. lēmumu Nr.256 „Par Alūksnes 
novada attīstības programmas 2011.-2017. apstiprināšanu”). 



9. Noteikt, ka projekta iesniegumā norādītajai Ilzenes pamatskolas ēkai ne mazāk kā piecus 
gadus pēc projekta īstenošanas netiks mainīts lietošanas veids un tā netiks demontēta. 

 
 
Domes priekšsēdētājs                     A.DUKULIS 
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E-PASTS: dome@aluksne.lv 
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Alūksnē 

2014.gada 31.jūlijā                                  ārkārtas  sēdes protokols Nr.14, 3.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES 
 

LĒMUMS Nr.287 

Par projektu „Kompleksi risinājumi gāzu emisiju samazināšanai Jaunannas Mūzikas un 
mākslas pamatskolā” 

Pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 12.pantu, 14.panta otrās daļas 3. un 5.punktu, 
15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta pirmās daļas 23. un 27.punktu un Ministru kabineta 
14.08.2012. noteikumu Nr.559 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta 
konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” nolikums” 
28.14.apakšpunktu, 
 

1. Piedalīties Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātā konkursā 
„Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai, piektā kārta” ar 
Alūksnes novada pašvaldības Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskolas projektu 
„Kompleksi risinājumi gāzu emisiju samazināšanai Jaunannas Mūzikas un mākslas 
pamatskolā”. 

2. Noteikt, ka projekta iesniedzējs un īstenotājs ir Alūksnes novada pašvaldības izglītības 
iestāde „Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskola”. 

3. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas 286449,05 EUR (divi simti astoņdesmit seši tūkstoši 
četri simti četrdesmit deviņi  euro un 5 centi), tajā skaitā plānotās attiecināmās izmaksas 
286449,05 EUR (divi simti astoņdesmit seši tūkstoši četri simti četrdesmit deviņi  euro un 5 
centi), no tām: 
3.1.Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansējums 169128,45 EUR (simtu sešdesmit 
deviņi tūkstoši simtu divdesmit astoņi euro un 45 centi); 
3.2. pašvaldības finansējums pašvaldības finansējums 117320,60 EUR (simtu septiņpadsmit 
tūkstoši trīs simti divdesmit euro un 60 centi);   

4. Apstiprināt pašvaldības līdzfinansējumu projektā (Valsts kases aizdevuma veidā) līdz 
117320,60 EUR (simtu septiņpadsmit tūkstoši trīs simti divdesmit euro un 60 centi) apmērā 
no projekta kopējām izmaksām. 

5. Projekta apstiprināšanas gadījumā finansējumu nodrošināt no Alūksnes novada pašvaldības 
2014. un 2015.gada budžetiem. 

6. Noteikt par projekta atbildīgo amatpersonu ar paraksta tiesībām – Jaunannas Mūzikas un 
mākslas pamatskolas direktoru. 

7. Noteikt, ka projekta grāmatvedību un finanšu norēķinus kārto Alūksnes novada pašvaldības 
Finanšu nodaļa un Grāmatvedība. 



8. Projektā plānotie ieguldījumi ir saskaņā ar Alūksnes novada attīstības programmu 2011.-
2017. (apstiprināta ar Alūksnes novada domes 30.06.2011. lēmumu Nr.256 „Par Alūksnes 
novada attīstības programmas 2011.-2017. apstiprināšanu”). 

9. Noteikt, ka projekta iesniegumā norādītajai Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskolas 
ēkai ne mazāk kā piecus gadus pēc projekta īstenošanas netiks mainīts lietošanas veids un tā 
netiks demontēta. 

 
Domes priekšsēdētājs                     A.DUKULIS 
 


