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LĒMUMS Nr.378 

 

Par aizņēmumu un finansējumu pašvaldības investīciju projekta “Ernsta Glika 

Alūksnes Valsts ģimnāzijas ēku pārbūve, 2.kārta” īstenošanai 

 

 Ņemot vērā Ministru kabineta 2022. gada 5. oktobra rīkojumu Nr. 685 “Par 

atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem valsts aizdevumu piešķiršanai COVID-19 

izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai”, Alūksnes novada pašvaldības Attīstības 

programmas 2022.-2027. gadam, kas apstiprināta ar Alūksnes novada domes 23.12.2021. 

lēmumu Nr. 367, Investīciju plāna 2.2.1. punktu, Alūksnes novada pašvaldības domes 

16.08.2022. lēmumu Nr. 306 “Par projektu “Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas ēku 

pārbūve 2.kārta””, Finanšu ministrijas mājaslapā publicēto informāciju par iedzīvotāju 

ienākuma nodokļa ieņēmumu pārpildi uz 2022. gada 30. septembri, 

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 pašvaldību 

budžetiem” 22., 24. un 30. pantu, likuma “Par valsts budžetu 2022. gadam” 10. panta trešo 

daļu, Ministru kabineta 2019. gada 10. decembra noteikumu Nr. 590 “Noteikumi par 

pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” II. nodaļu, 16. punktu, 

 

1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļauju 

Alūksnes novada pašvaldībai ņemt aizņēmumu Valsts kasē līdz 2 283 270 EUR (divi 

miljoni divi simti astoņdesmit trīs tūkstoši divi simti septiņdesmit euro) apmērā ar 

Valsts kases aktuālo procentu likmi pašvaldības investīciju projekta “Ernsta Glika 

Alūksnes Valsts ģimnāzijas ēku pārbūve, 2.kārta” īstenošanai. 

2. Aizņēmumu ņemt ar atmaksas termiņu 22 (divdesmit divos) gados. Aizņēmuma 

pamatsummas atmaksu sākt ar 2024. gada martu. 

3. Aizņēmumu garantēt ar Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem. 

4. Aizņēmumu izņemt 2022. un 2023. gadā. 

5. Nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu 480 249 EUR (četri simti astoņdesmit 

tūkstoši divi simti četrdesmit deviņu euro) apmērā, tajā skaitā: 

5.1.finansējumu būvprojekta aktualizācijai 19 360 EUR (deviņpadsmit tūkstoši trīs 

simti sešdesmit euro) apmērā pārkārtot apstiprinātā Alūksnes novada pašvaldības 

budžeta 2022. gadam ietvaros no uzskaites dimensijas koda 049005 – Projektu 

sagatavošanas un ieviešanas pasākumi; 

5.2.finansējumu 230 444 EUR (divi simti trīsdesmit tūkstoši četri simti četrdesmit 

četru euro) apmērā 2022. gadam attiecināmā līdzfinansējuma, būvuzraudzības un 

autoruzraudzības izmaksām nodrošināt veicot Alūksnes novada pašvaldības 

budžeta 2022. gadam grozījumus, palielinot ieņēmuma “Iedzīvotāju ienākuma 

nodoklis” plānu; 



5.3.finansējumu 2023. gadam attiecināmā līdzfinansējuma, būvuzraudzības un 

autoruzraudzības izmaksām 230 445 EUR (divi simti trīsdesmit tūkstoši četri 

simti četrdesmit piecu euro) apmērā nodrošināt no Alūksnes novada pašvaldības 

budžeta 2023. gadam. 

6. Finansējumu attiecināt uz 096227 uzskaites dimensijas kodu – Pašvaldības investīciju 

projekts “Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas ēku pārbūve, 2.kārta”. 

7. Alūksnes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Finanšu nodaļai nodrošināt 

iepriekšminēto līdzekļu pārkārtošanu un iekļaušanu Alūksnes novada pašvaldības 

budžetā 2022. gadam un 2023. gadam.  

8. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu. 

 

Pielikumā: Paredzamā aizņēmuma atmaksas plānotais grafiks uz 6 lapām. 

 

Domes priekšsēdētāja pienākumus pildot, 

domes priekšsēdētāja vietniece      L.LANGRATE 

 
 

https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2022/1010/378_aiznemuma_aprekins_2022_Gimnazija_2_karta.xlsx

