
 
 

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 

2014.gada 11.septembrī             ārkārtas sēdes protokols Nr.16, 1.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES 
 

LĒMUMS Nr.327 

Par grozījumiem Alūksnes novada domes 31.07.2014. lēmumā Nr.285 „Par projektu 
„Kompleksi risinājumi gāzu emisiju samazināšanai Mālupes pamatskolā”” 

Pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 12.pantu, 14.panta otrās daļas 3. un 5.punktu, 
15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta pirmās daļas 23. un 27.punktu un Ministru kabineta 
14.08.2012. noteikumu Nr.559 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu 
atklāta konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” 
nolikums” 28.14.apakšpunktu, 
 

izdarīt Alūksnes novada domes 31.07.2014. lēmumā Nr.285 „Par projektu „Kompleksi 
risinājumi gāzu emisiju samazināšanai Mālupes pamatskolā””, ārkārtas sēdes protokols Nr.14, 
1.punkts, šādus grozījumus: 
 

Izteikt lēmuma 3. un 4.punktu šādā redakcijā: 
„3. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas 257165,79 EUR (divi simti piecdesmit septiņi 
tūkstoši viens simts sešdesmit pieci euro un 79 centi), no kurām plānotās attiecināmās 
izmaksas ir 257165,79 EUR (divi simti piecdesmit septiņi tūkstoši viens simts sešdesmit pieci 
euro un 79 centi), tajā skaitā plānotais Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansējums 
124793,14 EUR (viens simts divdesmit četri tūkstoši septiņi simti deviņdesmit trīs euro un 14 
centi) un pašvaldības finansējums 132372,65 EUR (viens simts trīsdesmit divi tūkstoši trīs 
simti septiņdesmit divi euro un 65 centi). 
 
4. Apstiprināt pašvaldības līdzfinansējumu un priekšfinansējumu projektā (Valsts kases 
aizdevuma veidā) līdz 257165,79 EUR (divi simti piecdesmit septiņi tūkstoši viens simts 
sešdesmit pieci euro un 79 centi apmērā”. 
 
 
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 

2014.gada 11.septembrī             ārkārtas sēdes protokols Nr.16, 2.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES 
 

LĒMUMS Nr.328 

Par grozījumiem Alūksnes novada domes 31.07.2014. lēmumā Nr.286 „Par projektu 
„Kompleksi risinājumi gāzu emisiju samazināšanai Ilzenes pamatskolā”” 

Pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 12.pantu, 14.panta otrās daļas 3. un 5.punktu, 
15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta pirmās daļas 23. un 27.punktu un Ministru kabineta 
14.08.2012. noteikumu Nr.559 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu 
atklāta konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” 
nolikums” 28.14.apakšpunktu, 
 

izdarīt Alūksnes novada domes 31.07.2014. lēmumā Nr.286 „Par projektu „Kompleksi 
risinājumi gāzu emisiju samazināšanai Ilzenes pamatskolā””, ārkārtas sēdes protokols Nr.14, 
2.punkts, šādus grozījumus: 
 

Izteikt lēmuma 3. un 4.punktu šādā redakcijā: 
„3. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas 199432,05 EUR (viens simts deviņdesmit deviņi 
tūkstoši četri simti trīsdesmit divi euro un 05 centi), no kurām plānotās attiecināmās izmaksas 
ir 199432,05 EUR (viens simts deviņdesmit deviņi tūkstoši četri simti trīsdesmit divi euro un 

05 centi), tajā skaitā plānotais Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansējums 
102108,57 EUR (viens simts divi tūkstoši viens simts astoņi euro un 57 centi) un pašvaldības 
finansējums 97323,48 EUR (deviņdesmit septiņi tūkstoši trīs simti divdesmit trīs  euro un 48 
centi). 
 
4. Apstiprināt pašvaldības līdzfinansējumu un priekšfinansējumu projektā (Valsts kases 
aizdevuma veidā) līdz 199432,05 EUR (viens simts deviņdesmit deviņi tūkstoši četri simti 
trīsdesmit divi euro un 05 centi) apmērā”. 
 
 
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 

2014.gada 11.septembrī             ārkārtas sēdes protokols Nr.16, 3.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES 
 

LĒMUMS Nr.329 

Par grozījumiem Alūksnes novada domes 31.07.2014. lēmumā Nr.287 „Par projektu 
„Kompleksi risinājumi gāzu emisiju samazināšanai Jaunannas Mūzikas un mākslas 

pamatskolā”” 

Pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 12.pantu, 14.panta otrās daļas 3. un 5.punktu, 
15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta pirmās daļas 23. un 27.punktu un Ministru kabineta 
14.08.2012. noteikumu Nr.559 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu 
atklāta konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai”  
nolikums” 28.14.apakšpunktu, 
 

izdarīt Alūksnes novada domes 31.07.2014. lēmumā Nr.287 „Par projektu „Kompleksi 
risinājumi gāzu emisiju samazināšanai Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskolā””, ārkārtas 
sēdes protokols Nr.14, 3.punkts, šādus grozījumus: 
 

Izteikt lēmuma 3. un 4.punktu šādā redakcijā: 
„3. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas 323049,66 EUR (trīs simti divdesmit trīs tūkstoši 
četrdesmit deviņi euro un 66 centi), no kurām plānotās attiecināmās izmaksas ir 
323049,66 EUR (trīs simti divdesmit trīs tūkstoši četrdesmit deviņi  euro un 66 centi),  tajā 
skaitā plānotais Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansējums 169128,45 EUR (viens 
simts sešdesmit deviņi tūkstoši viens simts divdesmit astoņi euro un 45 centi)  un pašvaldības 
finansējums 153921,21 EUR (viens simts piecdesmit trīs tūkstoši  deviņi simti divdesmit 
viens euro un 21 cents). 
 
4.Apstiprināt pašvaldības līdzfinansējumu un priekšfinansējumu projektā (Valsts kases 
aizdevuma veidā) līdz 323049,66 EUR (trīs simti divdesmit trīs tūkstoši četrdesmit deviņi 
euro un 66 centi) apmērā.” 
 
 
Domes priekšsēdētājs               A.DUKULIS 
 
 


