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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.444 

 

Par ceļu infrastruktūras projektu un aizņēmumu tā īstenošanai 

 

Ņemot vērā Alūksnes novada domes 16.10.2018. lēmumu Nr. 367 “Par kopīga projekta 

realizāciju ar Aizsardzības ministriju” (ārkārtas sēdes protokols Nr.13, 1. punkts), 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) 1.3.punktu, Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. aktualizētā 

Investīciju plāna 2015.-2018. gadam, kas apstiprināts ar Alūksnes novada domes  25.01.2018. 

lēmumu Nr. 6 (sēdes protokols Nr. 1, 7. punkts) 23.4. punktu,  

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 1. un 2. punktu, 

21. panta pirmās daļas 2. un 23. punktu, likuma „Par valsts budžetu 2018. gadam” 14. panta 

pirmās daļas 7. 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. Atbalstīt ceļu infrastruktūras projekta “Pleskavas ielas pārbūve Alūksnē, Alūksnes 

novadā (1. kārta)” īstenošanu 1 008 983,60 EUR (viens miljons astoņi tūkstoši deviņi 

simti astoņdesmit trīs euro 60 centu) apmērā, no tiem: 

1.1. Aizsardzības ministrijas finansējums 400 000,00 EUR (četri simti tūkstoši euro) 

apmērā, 

1.2. Alūksnes novada pašvaldības: 

1.2.1. 2017. gada līdzfinansējums 4 848,32 (četri tūkstoši astoņi simti 

četrdesmit astoņu euro 32 centu) apmērā,  

1.2.2. 2018. gada līdzfinansējums 13 574,99 EUR (trīspadsmit tūkstoši pieci 

simti septiņdesmit četru euro 99 centu) apmērā, 

1.2.3. 2019. gada līdzfinansējums 590 560,29 EUR (pieci simti deviņdesmit 

tūkstoši pieci simti sešdesmit euro 29 centu) apmērā, tajā skaitā Valsts 

kases aizdevuma līdzekļi 448 825,00 EUR (četri simti četrdesmit astoņu 

tūkstošu astoņi simti divdesmit piecu euro) apmērā. 

2. 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 “Pleskavas ielas pārbūve Alūksnē, 

Alūksnes novadā (1. kārta)” īstenošanai līdz 448 825,00 EUR (četri simti četrdesmit 



astoņi tūkstoši astoņi simti divdesmit pieciem euro) ar aizņēmuma pamatsummas 

atmaksas termiņu no 2020. gada marta līdz 2029. gada decembrim (ieskaitot). 

3. Aizņēmumu garantēt ar Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem. 

4. Lēmums stājas spēkā dienā, kad kļuvis neapstrīdams Alūksnes novada pašvaldības 

atklāta konkursa “Pleskavas ielas pārbūve, Alūksnē, Alūksnes novadā (1.kārta)” ar 

identifikācijas Nr. ANP2018/49 rezultāts. 

 

Pielikumā: Paredzamā aizņēmuma atmaksas plānotais grafiks uz 3 lp. 

 

Domes priekšsēdētājs              A.DUKULIS 

 

 
 

http://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2018/0512/Aiznemumu_aprekins_2018_Pleskavas_iela_1_karta.xlsx

