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
2016.gada 20.oktobrī

ārkārtas sēdes protokols Nr.16, 1.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 339

Par projekta prioritātes noteikšanu un aizņēmumu tā īstenošanai
Ņemot vērā Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. aktualizētā Rīcības
plāna 2015.-2017. gadam, kas apstiprināts ar Alūksnes novada domes 29.01.2015. lēmumu Nr.16
(sēdes protokols Nr.2, 13.punkts) 2.2.punktu, Alūksnes novada attīstības programmas 2011.2017. Investīciju plāna 2015.-2017.gadam aktualizācijas, kas apstiprināts ar Alūksnes novada
domes 21.04.2016. lēmumu Nr.126 (ārkārtas sēdes protokols Nr.7, 1.punkts) 31.punktu,
Alūksnes novada izglītības attīstības programmas 2016.-2020.gadam, kas apstiprināta ar
Alūksnes novada domes 24.03.2016. lēmumu Nr.103 (sēdes protokols Nr.5,37.punkts) paredzēto
uzdevumu un pasākumu plāna 1.1.1.punktu, ieceri veikt Alūksnes novada vidusskolas mācību
vides uzlabošanu, kas paredzēta īstenot ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu,
atbilstoši 2016.gada 24.maija Ministru kabineta noteikumiem Nr.323 “Darbības programmas
“Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā mērķa atbalsta mērķa “Uzlabot vispārējās
izglītības iestāžu mācību vidi” un Alūksnes novada domes Sociālās, izglītības un kultūras
komitejas 14.10.2016. lēmumu (sēdes protokols Nr.10, 3.punkts),
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3.punktu, 15. panta
pirmās daļas 4.punktu, 21. panta pirmās daļas 2., 23. un 27.punktu, likuma „Par valsts budžetu
2016. gadam” 15. panta trešās daļas 5.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 24. un
30.pantu, Ministru kabineta 25.03.2008. noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību
aizņēmumiem un galvojumiem” 2. un 6.punktu,
1. Noteikt, ka Alūksnes novada vidusskolas mācību vides uzlabošanas būvprojekta izstrāde
ir Alūksnes novada pašvaldības prioritārais investīciju projekts.
2. Apstiprināt Alūksnes novada vidusskolas mācību vides uzlabošanas būvprojekta izstrādes
izmaksas bez autoruzraudzības izmaksām 42 725,10 EUR (četrdesmit divi tūkstoši
septiņi simti divdesmit piecu euro un 10 centu) apmērā.
3. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļauju
Alūksnes novada pašvaldībai ņemt aizņēmumu Valsts kasē ar Valsts Kases noteiktajiem
aizņēmuma procentiem Alūksnes novada pašvaldības prioritārā investīciju projekta
īstenošanai 42 725,10 EUR (četrdesmit divi tūkstoši septiņi simti divdesmit piecu euro un
10 centu) apmērā, tajā skaitā 2016.gadā 14 628,90 EUR (četrpadsmit tūkstoši seši simti
divdesmit astoņi euro un 90 centi) un 2017.gadā 28 096,20 EUR (divdesmit astoņi

tūkstoši deviņdesmit seši euro un 20 centi), ar aizņēmuma pamatsummas atmaksas
termiņu no 2018.gada marta līdz 2020.gada decembrim (ieskaitot).
4. Aizņēmumu garantēt ar Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu.
Pielikumā: Paredzamā aizņēmuma atmaksas plānotais grafiks uz 2 lp.
Domes priekšsēdētājs
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LATVIJAS REPUBLIKA

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000018622
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Alūksnē
2016.gada 20.oktobrī

ārkārtas sēdes protokols Nr.16, 2.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 340

Par aizņēmumu projekta „Alūksnes novada pašvaldības Pededzes pagasta pārvaldes
autoceļa “Pļevna – Stuborova” pārbūve” īstenošanai
Ņemot vērā Lauku atbalsta dienesta 13.10.2016. vēstuli Nr.07.3-11/16/1961 “Lēmums
par projekta iesnieguma apstiprināšanu”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 13.10.2016.
ar Nr.ANP/1-35/16/4127, Alūksnes novada domes 30.06.2016. lēmumu Nr. 231 “Par projektu
“Alūksnes novada pašvaldības Pededzes pagasta pārvaldes autoceļa “Pļevna – Stuborova”
pārbūve” (sēdes protokols Nr.11, 30.punkts)
un nepieciešamību nodrošināt projekta
līdzfinansēšanu un priekšfinansēšanu, un to, ka pašvaldības autoceļš “Pļevna - Stuborova” pēc
pārbūves būs pieejams ikvienam lietotājam bez ierobežojuma un bezmaksas,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, likuma
„Par valsts budžetu 2016. gadam” 15. 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 ELFLA projekta „Alūksnes novada pašvaldības Pededzes pagasta
pārvaldes autoceļa “Pļevna – Stuborova” pārbūve” īstenošanai līdz 144 053,11 EUR
(viens simts četrdesmit četri tūkstoši piecdesmit trīs euro un 11 centi) apmērā, tajā skaitā
2016.gadā 16 351,00 EUR (sešpadsmit tūkstoši trīs simti piecdesmit viens euro) un
2017.gadā 127 702,11 (viens simts divdesmit septiņi euro un 11 centi), ar aizņēmuma
pamatsummas atmaksas termiņu no 2018.gada marta līdz 2025.gada decembrim
(ieskaitot).
2. Aizņēmumu garantēt ar Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem.
3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu.
Pielikumā: Paredzamā aizņēmuma atmaksas plānotais grafiks uz 3 lp.
Domes priekšsēdētājs
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Alūksnē
2016.gada 20.oktobrī

ārkārtas sēdes protokols Nr.16, 3.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 341

Par grozījumiem Alūksnes novada domes 25.08.2016. lēmumā Nr.289 “Par līdzekļu
piešķiršanu un aizņēmumu ceļu infrastruktūras projekta īstenošanai”
Ņemot vērā Finanšu ministrijas Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un
pārraudzības padomes 2016. gada 14. septembra lēmumu (izraksts no protokola Nr.9,
5.2.2.punkts) un ceļu infrastruktūras (Lāčplēša, Vējakalna un Rijukalna ielas pārbūve Alūksnē,
Alūksnes novadā, tajā skaitā ūdensvada un kanalizācijas izbūve Rijukalna ielā un ūdensvada
izbūve Vējakalna ielā Alūksnē, Alūksnes novadā un Torņa ielas Alūksnē, Alūksnes novadā
pārbūve) projekta būvdarbu veicēju plānotos būvdarbu izpildes kalendāros grafiku un naudas
plūsmu grafikus,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3.punktu, 15. panta
pirmās daļas 1. un 2.punktu, 21. panta pirmās daļas 2., 23. un 27.punktu, likuma „Par valsts
budžetu 2016. gadam” 15.panta trešās daļas 3.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 24. un
30.pantu, Ministru kabineta 25.03.2008. noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību
aizņēmumiem un galvojumiem” 2. un 6.punktu,
Alūksnes novada domes 25.08.2016. lēmumā Nr.289 “Par līdzekļu piešķiršanu un
aizņēmumu ceļu infrastruktūras projekta īstenošanai” izdarīt šādus grozījumus:
1. Lēmuma 5.punktu izteikt jaunā redakcijā:
“5. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļauju
Alūksnes novada pašvaldībai ņemt aizņēmumu Valsts kasē ar Valsts Kases noteiktajiem
aizņēmuma procentiem ceļu infrastruktūras projekta īstenošanai līdz 385 367,00 EUR
(trīs simti astoņdesmit pieci tūkstoši trīs simti sešdesmit septiņi euro) apmērā, tajā skaitā
2016. gadā līdz 78 671,23 EUR (septiņdesmit astoņi tūkstoši seši simti septiņdesmit
viens euro 23 centi) un 2017.gadā līdz 242 758,77 EUR (divi simti četrdesmit divi
tūkstoši septiņi simti piecdesmit astoņi euro 77 centi), ar aizņēmuma pamatsummas
atmaksas termiņu no 2018.gada marta līdz 2027.gada decembrim (ieskaitot)”.
2. Lēmuma pielikumu izteikt jaunā redakcijā.
Pielikumā: Paredzamā aizņēmuma atmaksas plānotais grafiks jaunā redakcijā uz 3 lp.
Domes priekšsēdētājs

A.DUKULIS

