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ALŪKSNES NOVADA DOMES 
 

LĒMUMS Nr.403 
 

Par pamatkapitāla palielināšanu un aizņēmumu KPFI projekta “Kompleksi risinājumi 
siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai SIA “Alūksnes slimnīca” ēkā” īstenošanai 

 
Izskatot SIA „Alūksnes slimnīca” 09.10.2014. iesniegumu Nr.1-6/185 „Par 

sabiedrības kapitāldaļu palielināšanu”, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 15.10.2014. 
ar Nr.ANP/1-40/14/3637,  

ņemot vērā starp Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, SIA “Vides 
investīciju fonds” un SIA “Alūksnes slimnīca” 30.04.2014. noslēgto līgumu par projekta 
“Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai SIA “Alūksnes slimnīca” 
ēkā”  ar Nr.KPFI-15.3/176 īstenošanu, 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu, 14.panta 
otrās daļas 5.punktu, 15.panta pirmās daļas 6.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 
likuma „Par valsts budžetu 2014.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. Piekrist palielināt Alūksnes novada pašvaldības ieguldījuma daļas apmēru sabiedrības ar 

ierobežotu atbildību „ALŪKSNES SLIMNĪCA” pamatkapitālā par 95466,00 EUR 
(deviņdesmit pieciem tūkstošiem četri simti piecdesmit pieciem euro un 00 centiem), 
papildus ieguldot 78206,00 EUR (septiņdesmit astoņi tūkstoši divi simti seši euro un 00 
centi) – jeb 81,92% no kopējās ieguldījuma summas pamatkapitālā, atbilstoši Alūksnes 
novada pašvaldības kapitāla daļu skaitam šajā komercsabiedrībā, pēc Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministrijas pozitīva atbalsta saņemšanas par Alūksnes novada 
pašvaldības paredzamo  finanšu līdzekļu ieguldīšanu KPFI projekta “Kompleksi 
risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai SIA “Alūksnes slimnīca” ēkā” 
īstenošanā un Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomes 
atļaujas saņemšanas. 

2. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļauju 
Alūksnes novada pašvaldībai ņemt aizņēmumu Valsts kasē ar Valsts Kases noteiktajiem 
aizņēmuma procentiem Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansētā projekta 
“Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai SIA “Alūksnes 
slimnīca” ēkā” īstenošanai, ieguldot to SIA „Alūksnes slimnīca” pamatkapitālā 
proporcionāli Alūksnes novada pašvaldībai piederošām kapitāla daļām 81,92% 



(astoņdesmit viens procents un 92 simtsdaļas), 78206,00 EUR (septiņdesmit astoņi 
tūkstoši divi simti seši euro) apmērā ar aizņēmuma pamatsummas atmaksas termiņu no 
2015.gada marta līdz 2019.gada decembrim (ieskaitot). 

3. Aizņēmumu garantēt ar Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem. 
 
Pielikumā: Paredzamā aizņēmuma atmaksas plānotais grafiks uz 2 lp. 
 
Domes priekšsēdētājs        A.DUKULIS 
  

http://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2014/21.11/aiznemumu%20aprekins_slimnica_KPFI.xls
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2014.gada 20.novembrī              ārkārtas sēdes protokols Nr.20, 2.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES 
 

LĒMUMS Nr.404 
 

Par grozījumiem Alūksnes novada domes 22.04.2010. lēmumā  
Nr.240 „Par dienas aprūpes centra „Saules stars” personām ar garīga  

rakstura traucējumiem izveidošanu un uzturēšanu” 
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu, 21.panta 
pirmās daļas 27.punktu, ņemot vērā Alūksnes novada pašvaldības Būvvaldes 04.11.2014. 
vēstuli Nr.BUV/3-2/14/106 “Par ēku Ojāra Vācieša ielā 2A, Alūksnē”, Sociālās, izglītības un 
kultūras  komitejas 10.11.2014. lēmumu, protokols Nr.11, 2.punkts, 

 
1. Izdarīt grozījumus Alūksnes novada domes 22.04.2010. lēmumā Nr.240 „Par dienas 

aprūpes centra „Saules stars” personām ar garīga rakstura traucējumiem izveidošanu 
un uzturēšanu” (sēdes protokols Nr.8, 59.punkts): 
1.1. aizstāt 1.punktā vārdus un skaitļus „Ojāra Vācieša ielā 2A, Alūksnē nodrošinot 

Dienas centra darbībai šādas telpas ēkas 1.stāvā: zāli, virtuvi, telpu atpūtai, 
sanitāro telpu” ar vārdiem un skaitļiem “Jāņkalna ielā 18, Alūksnē, Alūksnes 
novadā, nodrošinot Dienas centru ar šādām telpām: telpa nodarbībām, kabinets 
sociālā darba speciālistiem, virtuve, ēdamzāle un sanitārās telpas”; 

1.2. svītrot 6.punktu.” 
2. Noteikt, ka nomas maksa par telpu Jāņkalna ielā 18, Alūksnē, Alūksnes novadā, 

izmantošanu nedrīkst pārsniegt 1,50 EUR (bez pievienotās vērtības nodokļa) par m2. 
3. Atļaut Alūksnes novada Sociālajam dienestam noslēgt nomas līgumu ar nomas līguma 

termiņu ne vairāk kā 6 gadi. 
4. Alūksnes novada Sociālajam dienestam: 

4.1. veikt attiecīgajās institūcijās nepieciešamās darbības, kas saistītas ar Dienas 
aprūpes centra „Saules stars” atrašanās vietas maiņu; 

4.2. nodrošināt lēmuma izpildi (tajā skaitā noslēgt nomas līgumu). 
 

Domes priekšsēdētājs                         A.DUKULIS 
 
 
 
 


