LATVIJAS REPUBLIKA

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000018622
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Alūksnē
2017. gada 14. decembrī

ārkārtas sēdes protokols Nr.18, 1.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.448

Par projektu „Sabiedrības centrā kā mājās”
Izskatot biedrības „Alūksnes nevalstisko organizāciju atbalsta centrs” (reģistrācijas
Nr.40008039360) 24.11.2017. iesniegumu par līdzfinansējumu projektam “Sabiedrības centrā
kā mājās”, reģistrētu Alūksnes novada pašvaldībā 27.11.2017. ar Nr. ANP/1- 41/17/5011,
ņemot vērā Lauku atbalsta dienesta 30.01.2017. Nr.07.6-11/17/130 Lēmumu par
projekta iesnieguma apstiprināšanu un 31.08.2017. Nr.07.6-11/17/810 Lēmumu par izmaiņām
projekta iesniegumā Nr.16-07-AL26-A019.2203-000006,
pamatojoties uz Alūksnes novada domes 22.11.2012. saistošo noteikumu Nr.32/2012
“Par Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski nozīmīgiem
projektiem” 1.4.1., 1.4.4., 1.9.1., 3.6.1. apakšpunktu,
1. Atbalstīt biedrības “Alūksnes nevalstisko organizāciju atbalsta centrs” (reģistrācijas
Nr.40008039360) projektu “Sabiedrības centrā kā mājās” – turpmāk tekstā – projekts,
piešķirot līdzfinansējumu projekta realizācijai 678,02 EUR (seši simti septiņdesmit
astoņu euro un 2 centu) apmērā no Alūksnes novada pašvaldības 2017.gada budžeta
līdzekļiem.
2. Slēgt sadarbības līgumu ar biedrību “Alūksnes nevalstisko organizāciju atbalsta centrs”
par projekta realizāciju.
Domes priekšsēdētājs
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ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
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Alūksnē
2017. gada 14. decembrī

ārkārtas sēdes protokols Nr.18, 2.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.449

Par grozījumu Alūksnes novada domes 08.11.2017. lēmumā Nr.424 “Par līdzekļu
izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem”
Ņemot vērā Alūksnes novada domes 08.11.2017. lēmumu Nr.422 “Par projekta
“Energoefektivitātes uzlabošana P/A “Spodra” administratīvajā ēkā un ēkas pārbūve”
īstenošanas izbeigšanu” (ārkārtas sēdes protokols Nr.16, 4.punkts) un 28.11.2017. noslēgto
vienošanos Nr. ANP/1-45.1/17/499,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 21.panta
pirmās daļas 2.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu, Alūksnes novada
pašvaldības 27.05.2010. noteikumu Nr.4/2010 „Kārtība, kādā tiek sadalīti atsavināšanas
procesā iegūtie līdzekļi par Alūksnes novada administratīvajām teritorijām” 1.2.punktu,
Izdarīt grozījumu Alūksnes novada domes 08.11.2017. lēmumā Nr.424 “Par līdzekļu
izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem”, 1.punkta skaitli un vārdus
“8 014,00 EUR (astoņi tūkstoši četrpadsmit euro)” aizstājot ar skaitli un vārdiem
“10 463,00 EUR (desmit tūkstoši četri simti sešdesmit trīs euro)”.
Domes priekšsēdētājs
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Alūksnē
ārkārtas sēdes protokols Nr.18, 3.p.

2017. gada 14. decembrī

ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.450
Par līdzekļu izdalīšanu skolēnu pārvadājumu autobusa remontam
Izskatot Malienas pagasta pārvaldes 07.12.2017. iesniegumu Nr. MPP/1-5/17/98 “Par
līdzekļu izdalīšanu mikroautobusa remontam”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā
07.12.2017. ar Nr. ANP/1-33/17/5189,
ņemot vērā Alūksnes novada pašvaldības pienākumu nodrošināt drošu skolēnu
pārvadājumu pakalpojumu,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 15.panta
pirmās daļas 4.punktu, 21.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem”
16.panta otro daļu un 30.pantu,
1.

2.
3.
4.

Piešķirt finansējumu 11 999,00 EUR (vienpadsmit tūkstoši deviņi simti deviņdesmit
deviņu euro) apmērā skolēnu pārvadājumu autobusa “Mercedes Benz Sprinter 31” ar valsts
reģistrācijas numuru GV 4989 remontam, tajā skaitā:
1.1.
izdalot finansējumu no Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem
neparedzētiem gadījumiem 1 665,00 EUR (viens tūkstotis seši simti sešdesmit
piecu euro) apmērā,
1.2.
veicot Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta 2017.gadam apstiprinātā
finansējuma pārkārtojumus no valdības funkcijas koda 01721 „Alūksnes novada
pašvaldības parāda maksājumi (apkalpošana, procentu atmaksa, pamatsummu
atmaksa)” 10 334,00 EUR (desmit tūkstoši trīs simti trīsdesmit četru euro) apmērā.
Minētos izdevumus attiecināt uz 096108 valdības funkciju kodu – Malienas pagasta
skolēnu pārvadājumi.
Alūksnes novada pašvaldības Finanšu nodaļai nodrošināt iepriekš minēto līdzekļu
iekļaušanu nākamajos budžeta grozījumos.
Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu.

Domes priekšsēdētājs
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Alūksnē
2017. gada 14. decembrī

ārkārtas sēdes protokols Nr.18, 4.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.451

Par grozījumu izdarīšanu 2017. gada 27. jūlija Alūksnes novada domes lēmumā
Nr.233 „Par Alūksnes novada pašvaldībai piederošā īpašuma – ūdenssaimniecības
tehnoloģisko iekārtu Malienas un Liepnas pagastos, Alūksnes novadā, atsavināšanu”
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta pirmo1, otro
un trešo daļu, 5. panta pirmo, otro un piekto daļu, 6. panta otro un trešo daļu, 40. pantu, likuma
“Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17. un 27. punktu,
1.

Izdarīt grozījumus 2017. gada 27. jūlija Alūksnes novada domes lēmumā Nr.233 „Par
Alūksnes novada pašvaldībai piederošā īpašuma – ūdenssaimniecības tehnoloģisko iekārtu
Malienas un Liepnas pagastos, Alūksnes novadā, atsavināšanu” un turpmāk izteikt šī
lēmuma 1. punktu šādā redakcijā:
“1. Atsavināt Malienas un Liepnas pagastos, Alūksnes novadā, esošās Alūksnes novada
pašvaldībai piederošās ūdenssaimniecības sistēmas, kas sastāv no:
1.1. inženierbūvēm, komunālajiem tīkliem un citas kustamās mantas;
1.2. nekustamajiem īpašumiem – ēkām, būvēm, tajā skaitā – zemes, uz kuras tās ir
reģistrētas un kuru uzturēšanai tā ir nepieciešama”.

2.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

Domes priekšsēdētājs
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Alūksnē
2017. gada 14. decembrī

ārkārtas sēdes protokols Nr.18, 5.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.452

Par grozījumiem Alūksnes novada domes 23.03.2017. lēmumā Nr.100 “Par aizņēmumu
investīciju projekta dokumentācijas izstrādei”
Ņemot vērā 2017.gada 31.martā noslēgtā līguma ANP/1-45.1/17/123 par būvprojekta
izstrādi un autoruzraudzības veikšanu administratīvās ēkas atjaunošanai Dārza ielā 11, Alūksnē,
Alūksnes novadā, izpildes termiņu, 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), 8.3.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), 99.1.punktu, Centrālās finanšu un līgumu aģentūras 29.11.2016. vēstuli Nr.392-60/7174, kas reģistrēta Alūksnes novada pašvaldībā 30.11.2016. ar Nr. ANP/1-35/16/4844,
Alūksnes novada domes 22.12.2016. lēmumu Nr.439 “Par projekti “Energoefektivitātes
uzlabošana Alūksnes novada administratīvajā ēkā” (sēdes protokols Nr.20, 22.punkts),
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 21.panta
pirmās daļas 2. un 27.punktu, likuma „Par valsts budžetu 2017.gadam” 14.panta otrās 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,
Veikt grozījumus Alūksnes novada domes 23.03.2017. lēmumā Nr.100 “Par
aizņēmumu investīciju projekta dokumentācijas izstrādei”:
1. Lēmuma 2.punktu izteikt jaunā redakcijā:
“2. 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 investīciju projekta
īstenošanai 36 562,90 EUR (trīsdesmit seši tūkstoši pieci simti sešdesmit divu euro un
90 centu) apmērā, tajā skaitā 2017.gadā 14 611,96 EUR (četrpadsmit tūkstoši seši simti
vienpadsmit euro un 96 centi) un 2018.gadā 21 950,94 EUR (divdesmit viens tūkstotis
deviņi simti piecdesmit euro un 94 centi), ar aizņēmuma pamatsummas atmaksas
termiņu no 2018.gada jūnija līdz 2021.gada janvārim (ieskaitot)”.
2. Paredzamā aizņēmuma atmaksas plānoto grafiku izteikt jaunā redakcijā, saskaņā ar
pielikumu.
3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu.

Pielikumā: Paredzamā aizņēmuma atmaksas plānotais grafiks (jaunā redakcijā) uz 2 lp.
Domes priekšsēdētājs
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Alūksnē
2017. gada 14. decembrī

ārkārtas sēdes protokols Nr.18, 6.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.453

Par grozījumiem Alūksnes novada domes 28.09.2017. lēmumā Nr.378 “Par projekta
prioritātes noteikšanu un aizņēmumu tā īstenošanai”
Ņemot vērā 2017.gada 18.oktobrī noslēgta līguma Nr. ANP/1-45.1/17/428 par
būvprojekta izstrādi un autoruzraudzības veikšanu Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas ēku
pārbūvei Glika ielā 10, Alūksnē, Alūksnes novadā, 3.2.punkta nosacījumu, 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 Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 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”,
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
2017.gadam” 14.panta otrās 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,
Veikt grozījumus Alūksnes novada domes 28.09.2017. lēmumā Nr. 378 “Par projekta
prioritātes noteikšanu un aizņēmumu tā īstenošanai”:
1. Lēmuma 3.punktu izteikt jaunā redakcijā:
“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 investīciju projekta
īstenošanai 124 494,48 EUR (viens simts divdesmit četri tūkstoši četri simti
deviņdesmit četru euro un 48 centu) apmērā, tajā skaitā 2018.gadā aizņēmuma
procentiem Alūksnes novada pašvaldības investīciju projekta īstenošanai
124 494,48 EUR (viens simts divdesmit četri tūkstoši četri simti deviņdesmit četri euro
un 48 centi), ar aizņēmuma pamatsummas atmaksas termiņu no 2019.gada marta līdz
2023.gada decembrim (ieskaitot)”.

2. Paredzamā aizņēmuma atmaksas plānoto grafiku izteikt jaunā redakcijā, saskaņā ar
pielikumu.
3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu.
Pielikumā: Paredzamā aizņēmuma atmaksas plānotais grafiks (jaunā redakcijā) uz 2 lp.
Domes priekšsēdētājs
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Alūksnē
2017. gada 14. decembrī

ārkārtas sēdes protokols Nr.18, 7.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.454

Par grozījumiem Alūksnes novada domes 22.12.2016. lēmumā Nr. 429 “Par investīcijas
projekta noteikšanu un aizņēmumu tā īstenošanai”
Ņemot vērā 2017.gada 15.novembrī noslēgtās vienošanās Nr. ANP/1-45.1/17/481 pie
16.02.2017. līguma Nr. ANP/1-45.1/17/81 par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzības
veikšanu Alūksnes Jaunās pils pārbūvei un restaurācijai, līguma izpildes termiņa pagarinājumu
sakarā ar darba uzdevuma papildinājumu, 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), 6.4.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), 66.punktu,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 15.panta
pirmās daļas 5.punktu, 21.panta pirmās daļas 2., 23. un 27.punktu, likuma „Par valsts budžetu
2017.gadam” 14.panta otrās daļas 1.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,
Veikt grozījumus Alūksnes novada domes 22.12.2016. lēmumā Nr. 429 “Par
investīcijas projekta noteikšanu un aizņēmumu tā īstenošanai”:
1. Lēmuma 3.punktu izteikt jaunā redakcijā:
“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 investīciju projekta
īstenošanai 48176,15 EUR (četrdesmit astoņi tūkstoši viens simts septiņdesmit sešu
euro un 15 centu) apmērā, tajā skaitā 2017. gadā 5 904,80 EUR (pieci tūkstoši deviņi
simti četri euro un 80 centi) un 2018.gadā 42 271,35 EUR (četrdesmit divi tūkstoši divi
simti septiņdesmit viens euro un 35 centi), ar aizņēmuma pamatsummas atmaksas
termiņu no 2018.gada jūnija līdz 2021.gada janvārim (ieskaitot)”.
2. Paredzamā aizņēmuma atmaksas plānoto grafiku izteikt jaunā redakcijā, saskaņā ar
pielikumu.
3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu.
Pielikumā: Paredzamā aizņēmuma atmaksas plānotais grafiks (jaunā redakcijā) uz 2lp.
Domes priekšsēdētājs
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Alūksnē
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ārkārtas sēdes protokols Nr.18, 8.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.455

Par grozījumiem Alūksnes novada domes 28.06.2017. lēmumā Nr.178 “Par investīcijas
projekta noteikšanu un aizņēmumu tā īstenošanai”
Ņemot vērā noslēgtās vienošanās par Alūksnes Muižas parka vēsturisko objektu
restaurācijas un atjaunošanas būvdarbu tehnoloģisko pārtraukumu klimatisko apstākļu dēļ,
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), 6.4.punktu, Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017.
Investīciju plāna 2015.-2017.gadam aktualizācijas, kas apstiprināts ar Alūksnes novada domes
25.05.2017. lēmumu Nr.158 (sēdes protokols Nr.8, 19.punkts), 67,1. un 67.2.punktu, Alūksnes
muižas parka attīstības darbības stratēģiju 2016. - 2025.gadam, kas apstiprināta ar Alūksnes
novada domes 26.05.2016. lēmumu Nr.177 (sēdes protokols Nr.10, 9.punkts),
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 15.panta
pirmās daļas 5.punktu, 21.panta pirmās daļas 2., 23. un 27.punktu, likuma „Par valsts budžetu
2017.gadam” 15.panta trešās daļas 1.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,
Veikt grozījumus Alūksnes novada domes 28.06.2017. lēmumā Nr.178 “Par investīcijas
projekta noteikšanu un aizņēmumu tā īstenošanai”:
1. Lēmuma 2.punktā skaitli un vārdus “226 407,78 EUR (divi simti divdesmit seši
tūkstoši četri simti septiņi euro un 78 centi)” aizstāt ar skaitli un vārdiem
“224 907,78 EUR (divi simti divdesmit četri tūkstoši deviņi simti septiņi euro un 78
centi)”.
2. Lēmuma 3.punktu izteikt jaunā redakcijā:
“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 investīciju projekta
īstenošanai 224 907,78 EUR (divi simti divdesmit četri tūkstoši deviņi simti septiņi euro
un 78 centi) apmērā, tajā skaitā 2017.gadā līdz 80 019,18 EUR (astoņdesmit tūkstoši
deviņpadsmit euro un 18 centi) un 2018.gadā līdz 144 888,60 EUR (viens simts
četrdesmit četri tūkstoši astoņi simti astoņdesmit astoņi euro un 60 centi), ar aizņēmuma
pamatsummas atmaksas termiņu no 2019.gada marta līdz 2028.gada decembrim
(ieskaitot).”
3. Paredzamā aizņēmuma atmaksas plānoto grafiku izteikt jaunā redakcijā, saskaņā ar
pielikumu.

4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu.
Pielikumā: Paredzamā aizņēmuma atmaksas plānotais grafiks (jaunā redakcijā) uz 3 lp.
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
2017. gada 14. decembrī

ārkārtas sēdes protokols Nr.18, 9.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.456

Par grozījumiem Alūksnes novada domes 05.09.2017. lēmumā Nr.332 “Par investīcijas
projekta noteikšanu un aizņēmumu tā īstenošanai”
Ņemot vērā Alūksnes Pilssalas infrastruktūras izbūves plānoto izpildi 2017.gadā,
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), 6.4. un 7.1.punktu,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 15.panta
pirmās daļas 5. un 6.punktu, 21.panta pirmās daļas 2., 23. un 27.punktu, likuma „Par valsts
budžetu 2017.gadam” 14.panta otrās daļas 1.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,
Veikt grozījumus Alūksnes novada domes 05.09.2017. lēmumā Nr.332 “Par investīcijas
projekta noteikšanu un aizņēmumu tā īstenošanai”:
1. Lēmuma 3.punktu izteikt jaunā redakcijā:
“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 investīciju projekta
īstenošanai 589 607,16 EUR (pieci simti astoņdesmit deviņi tūkstoši seši simti septiņi
euro un 16 centi) apmērā, tajā skaitā 2017.gadā 314 099,05 EUR (trīs simti četrpadsmit
tūkstoši deviņdesmit deviņi euro un 5 centi) un 2018.gadā 275 508,11 EUR (divi simti
septiņdesmit pieci tūkstoši pieci simti astoņi euro un 11 centi) apmērā, ar aizņēmuma
pamatsummas atmaksas termiņu no 2019.gada marta līdz 2028.gada decembrim
(ieskaitot).”
2. Paredzamā aizņēmuma atmaksas plānoto grafiku izteikt jaunā redakcijā, saskaņā ar
pielikumu.
3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu.
Pielikumā: Paredzamā aizņēmuma atmaksas plānotais grafiks (jaunā redakcijā) uz 3 lp.
Domes priekšsēdētājs

A.DUKULIS

