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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.394 

 

Par līdzekļu piešķiršanu 

 

 Izskatot AS „SIMONE” 29.08.2013. iesniegumu „Par avansu”, kas reģistrēts Alūksnes 

novada pašvaldībā 30.08.2013. ar Nr. ANP/1-42/13/2763, 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 1.punktu, 

21.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu, 

 

1. Piešķirt līdzekļus Ls 60500,00 (sešdesmit tūkstoši pieci simti latu) apmērā 

AS „SIMONE” apkures avansa maksājumam. 

 

2.  Finansējumu nodrošināt, veicot Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta 2013.gadam 

apstiprinātā finansējuma pārkārtojumus par lēmuma 1.punktā minēto summu samazinot 

finansēšanas kodu F2202 „Naudas līdzekļu atlikums periodā beigās” un palielinot 

valdības funkcijas kodu 066002 „Pārējā tautsaimniecība”. 

 

3.  Alūksnes novada pašvaldības Finanšu nodaļai nodrošināt augstākminēto līdzekļu 

iekļaušanu nākamajos budžeta grozījumos. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs         A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.395 

 

Par galvojuma sniegšanu ārkārtas situācijas novēršanai siltumapgādes jomā Alūksnes 

pilsētā 

 

Izskatot akciju sabiedrības „SIMONE” 29.08.2013. iesniegumu Nr.1-13/103 „Par 

aizdevuma galvojumu”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 29.08.2013. ar Nr.ANP/1-

40/13/2760, un ar Alūksnes novada domes priekšsēdētāja 15.08.2013. rīkojumu Nr.ANP/1-

6/13/278 „Par siltumenerģijas piegādes sistēmas izvērtēšanu 2013./2014.gada apkures sezonas 

uzsākšanai Alūksnes pilsētā” izveidotās komisijas 15.08.2013. aktu par siltumenerģijas 

ražošanas un piegādes sistēmas gatavības izvērtēšanai rezultātiem 2013./2014.gada apkures 

sezonas uzsākšanai Alūksnes pilsētā, 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu un 21.panta 

pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par valsts budžetu 2013.gadam” 14.panta septīto daļu, 

likuma „Par pašvaldību budžetiem” 26.panta pirmo un trešo daļu, 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 galvot par akciju sabiedrības „SIMONE”, 

reģ.Nr.43203003117, ilgtermiņa aizņēmumu AS „Swedbank” ar AS „Swedbank” 

noteikto procentu likmi vai Valsts kasē ar Valsts kases noteikto procentu likmi 

ārkārtas situācijas novēršanai siltumapgādes jomā Alūksnes pilsētā LVL630000,00 

(seši simti trīsdesmit tūkstoši latu) apmērā, vai ekvivalents citā valūtā, proporcionāli 

Alūksnes novada pašvaldībai piederošām kapitāla daļām 100,00% (viens simts 

procenti) ar aizņēmuma pamatsummas atmaksas termiņu no 2014.gada janvāra līdz 

2023.gada aprīlim (ieskaitot). 

2. Akciju sabiedrības „SIMONE” ilgtermiņa aizņēmumu garantēt ar Alūksnes novada 

pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem. 

 

Pielikumā: Paredzamā aizņēmuma atmaksas plānotais grafiks uz 3 lapām. 

 

 

Domes priekšsēdētājs        A.DUKULIS 

 

  

http://www.aluksne.lv/zpp_dlemumi/2013/08.30/Prot_16_aiznemuma_aprekins_2013_gads_Simone_galvojums.xls


 
 

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 

2013.gada 30.augustā                         ārkārtas  sēdes protokols Nr.16, 3.p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.396 

 

Par otrā aizņēmuma ņemšanu projekta „Kompleksi risinājumi Ziemeru pamatskolas 

ēkas siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” īstenošanai 

 

Ņemot vērā starp Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministriju, SIA „Vides investīciju fonds” un Ziemeru pamatskolu 09.01.2013. noslēgto 

līgumu par projekta „Kompleksi risinājumi Ziemeru pamatskolas ēkas siltumnīcefekta gāzu 

emisiju samazināšanai” Nr. KPFI-15.1/111 īstenošanu, kas reģistrēts Ziemeru pamatskolā 

21.01.2013. ar Nr. ZIPSK/4-5/13/1, Alūksnes novada domes Finanšu komitejas 20.03.2013. 

lēmumu (sēdes protokols Nr.4, 26.punkts), 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma 

„Par valsts budžetu 2013.gadam” 14.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 otro aizņēmumu Valsts kasē ar Valsts Kases 

noteiktajiem aizņēmuma procentiem Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansētā 

projekta „Kompleksi risinājumi Ziemeru pamatskolas ēkas siltumnīcefekta gāzu 

emisiju samazināšanai” īstenošanai LVL32199,00 (trīsdesmit divi tūkstoši viens simts 

deviņdesmit deviņu latu) apmērā vai ekvivalents citā valūtā ar aizņēmuma 

pamatsummas atmaksas termiņu no 2014.gada marta līdz 2023.gada decembrim 

(ieskaitot). 

2. Aizņēmumu garantēt ar Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem. 

 

 

Pielikumā: Paredzamā aizņēmuma atmaksas plānotais grafiks uz 3 lapām. 

 

 

Domes priekšsēdētājs        A.DUKULIS 

 

http://www.aluksne.lv/zpp_dlemumi/2013/08.30/Prot_16_aiznemumu%20aprekins_2013_gads_ziemerupamatskola_2.xls

