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Alūksnē
2016.gada 19.maijā

ārkārtas sēdes protokols Nr.9, 1.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.167

Par projektu „Vingrošanas un biatlona inventāra iegāde Alūksnes novada pašvaldības
izglītības iestādēs”
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta
pirmās daļas 23.punktu un projektu konkursa „Sporta inventāra un aprīkojuma iegāde
akreditētajās vispārējās un profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēs” nolikumu, kas
apstiprināts ar Izglītības un zinātnes ministrijas 06.05.2016. rīkojumu Nr.163, 5. un 10.punktu,
1. Iesniegt projekta „Vingrošanas un biatlona inventāra iegāde Alūksnes novada
pašvaldības izglītības iestādēs” (turpmāk tekstā – projekts) iesniegumu Izglītības un
zinātnes ministrijas izsludinātajam projektu konkursam „Sporta inventāra un
aprīkojuma iegāde akreditētajās vispārējās un profesionālās ievirzes sporta izglītības
iestādēs”.
2. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas 7315 EUR (septiņi tūkstoši trīs simti
piecpadsmit euro) apmērā.
3. Projekta atbalsta gadījumā, nodrošināt Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējumu
3815 EUR (trīs tūkstoši astoņi simti piecpadsmit euro) jeb 52% no projekta kopējām
izmaksām no pašvaldības 2016.gada budžeta līdzekļiem.
4. Noteikt par projekta sagatavošanu, iesniegšanu un ieviešanu atbildīgo personu –
Alūksnes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītāju Guntu KUPČU.
Domes priekšsēdētājs

A.DUKULIS
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Alūksnē
2016.gada 19.maijā

ārkārtas sēdes protokols Nr.9, 2.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.168

Par domes priekšsēdētāja A.DUKUĻA komandējumu
Pamatojoties uz Ministru kabineta 12.10.2010. noteikumu Nr.969 “Kārtība, kādā
atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi” 2.punktu, 8.punktu un 21.punktu,
1. Komandēt domes priekšsēdētāju Arturu DUKULI 2016.gada 19. un 20. maijā uz Liepāju,
lai piedalītos Latvijas Pašvaldību savienības 27.kongresā.
2. Segt normatīvajos aktos paredzētos komandējuma izdevumus, līdzekļus paredzot no
deputātu un komisiju darba nodrošināšanai paredzētajiem budžeta līdzekļiem, tajā skaitā
viesnīcas izdevumus, nepārsniedzot 12.10.2010. Ministru kabineta noteikumu Nr.969
„Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi” noteiktos apmērus, pēc
iesniegtās komandējuma atskaites.
Domes priekšsēdētājs

A.DUKULIS

