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
2015.gada 15.aprīlī

ārkārtas sēdes protokols Nr.8, 1.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.130

Par Alūksnes novada teritorijas plānojuma 2015.-2027.gadam pilnveidotās redakcijas
nodošanu publiskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
Izvērtējot Alūksnes novada teritorijas plānojuma 2015.-2027.gadam atkārtoti
pilnveidoto redakciju un, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas
1.punktu, Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumu Nr.711 „Noteikumi par
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 88., 89.punktiem,
1. Nodot Alūksnes novada teritorijas plānojuma 2015.-2027.gadam pilnveidoto
redakciju publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.
2. Noteikt publiskās apspriešanas termiņu no 2015.gada 22.aprīļa līdz
2015.gada 13.maijam.
3. Noteikt, ka publiskās apspriešanas laikā ar Alūksnes novada teritorijas
plānojuma 2015.-2027.gadam pilnveidoto redakciju var iepazīties Alūksnes
novada pašvaldības mājas lapā www.aluksne.lv (sadaļā „Sabiedrība” –
„Sabiedrības līdzdalība”), kā arī Alūksnes novada pašvaldības
administratīvajā ēkā, Dārza ielā 11, foajē, Alūksnē, Alūksnes novadā, darba
dienās no 8.00-17.00 un pagastu pārvaldēs, to darba laikā.
4. Rakstiskus komentārus un priekšlikumus par Alūksnes novada teritorijas
plānojuma 2015.-2027.gadam pilnveidoto redakciju jāiesniedz personīgi vai
pa pastu līdz 2015.gada 13.maijam (pasta zīmogs) Alūksnes novada
pašvaldības kancelejā, adrese: Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV
– 4301, kā arī elektroniski – e-pasta adrese: dome@aluksne.lv.
Domes priekšsēdētāja vietnieks,
pildot domes priekšsēdētāja pienākumus
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ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000018622
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Alūksnē
2015.gada 15.aprīlī

ārkārtas sēdes protokols Nr.8, 2.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.131

Par aizņēmumu projekta „Alūksnes novada pašvaldības publisko teritoriju
apgaismojuma infrastruktūras atjaunošana” īstenošanai
Ņemot vērā Alūksnes novada domes 19.03.2015. lēmumu Nr.92 “Par projektu
“Alūksnes novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūras
atjaunošana””,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma
„Par valsts budžetu 2015.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 aizņēmumu Valsts kasē ar Valsts Kases
noteiktajiem aizņēmuma procentiem KPFI projekta „Alūksnes novada pašvaldības
publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūras atjaunošana”” īstenošanai līdz
202 024,02 EUR (divi simti divi tūkstoši divdesmit četri euro 02 centi) ar aizņēmuma
pamatsummas atmaksas termiņu no 2016.gada marta līdz 2025.gada decembrim
(ieskaitot).
2. Aizņēmumu garantēt ar Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem.
Pielikumā: Paredzamā aizņēmuma atmaksas plānotais grafiks uz 3 lp.
Domes priekšsēdētāja vietnieks,
pildot domes priekšsēdētāja pienākumus
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Alūksnē
2015.gada 15.aprīlī

ārkārtas sēdes protokols Nr.8, 3.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.132

Par aizņēmumu projekta „Alūksnes novada pašvaldības publisko teritoriju
apgaismojuma infrastruktūras modernizācija” īstenošanai
Ņemot vērā Alūksnes novada domes 19.03.2015. lēmumu Nr.93 “Par projektu
“Alūksnes novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūras
modernizācija””,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma
„Par valsts budžetu 2015.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 aizņēmumu Valsts kasē ar Valsts Kases
noteiktajiem aizņēmuma procentiem KPFI projekta „Alūksnes novada pašvaldības
publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūras modernizācija”” īstenošanai līdz
205 669,98 EUR (divi simti pieci tūkstoši seši simti sešdesmit deviņi euro 98 centi) ar
aizņēmuma pamatsummas atmaksas termiņu no 2016.gada marta līdz 2025.gada
decembrim (ieskaitot).
2. Aizņēmumu garantēt ar Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem.
Pielikumā: Paredzamā aizņēmuma atmaksas plānotais grafiks uz 3 lp.
Domes priekšsēdētāja vietnieks,
pildot domes priekšsēdētāja pienākumus
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Alūksnē
2015.gada 15.aprīlī

ārkārtas sēdes protokols Nr.8, 4.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.133

Par galvojuma sniegšanu Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu īstenošanai
Izskatot SIA „RŪPE” 08.04.2015. iesniegumu Nr.1.11/25 „Par galvojuma sniegšanu”,
kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 08.04.2015. ar Nr.ANP/1-42/15/1332,
ņemot vērā starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un SIA „RŪPE”
03.09.2013. noslēgto līgumu par projekta “Alūksnes novada Ilzenes pagasta Jaunzemu
ciema ūdenssaimniecības attīstība” ar Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/102/062,
06.09.2013. noslēgto līgumu par projekta “Alūksnes novada Zeltiņu pagasta Zeltiņu
ciema ūdenssaimniecības attīstība” ar Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/101/077,
03.09.2013. noslēgto līgumu par projekta “Alūksnes novada Alsviķu pagasta Alsviķu
ciema ūdenssaimniecības attīstība” ar Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/099/060,
06.09.2013. noslēgto līgumu par projekta “Alūksnes novada Alsviķu pagasta Strautiņu
ciema ūdenssaimniecības attīstība” ar Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/100/061 īstenošanu,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu un 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par valsts budžetu 2015.gadam” 14.panta septīto daļu,
likuma “Par pašvaldību budžetiem” 26.panta pirmo, otro 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 SIA „RŪPE”, reģ.Nr.53203000201, ilgtermiņa
aizņēmumu Valsts kasē ar Valsts kases noteikto procentu likmi vai „AS „SEB banka” ar
AS „SEB banka” noteikto mainīgo procentu likmi trīs mēnešu EURIBOR, pieskaitot
pievienoto likmi 1,7% gadā, Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu īstenošanai
314 000,00 EUR (trīs simti četrpadsmit tūkstoši euro) apmērā, tajā skaitā:
1.1. projektam “Alūksnes novada Alsviķu pagasta Strautiņu ciema
ūdenssaimniecības attīstība” ar Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/100/061–
100 000,00 EUR,
1.2. projektam “Alūksnes novada Ilzenes pagasta Jaunzemu ciema
ūdenssaimniecības attīstība” ar Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/102/062 49 000,00 EUR,
1.3. projektam
“Alūksnes
novada
Alsviķu
pagasta
Alsviķu
ciema
ūdenssaimniecības attīstība” ar Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/099/060 –
105 000,00 EUR,

2.

1.4. projektam “Alūksnes novada Zeltiņu pagasta Zeltiņu ciema ūdenssaimniecības
attīstība” ar Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/101/077 – 60 000,00 EUR,
proporcionāli Alūksnes novada pašvaldībai piederošām kapitāla daļām 100,00% (viens
simts procenti) ar aizņēmuma pamatsummas atmaksas termiņu no 2015.gada novembra
līdz 2025.gada aprīlim (ieskaitot).
SIA “RŪPE” ilgtermiņa aizņēmumu garantēt ar Alūksnes novada pašvaldības
pamatbudžeta līdzekļiem.

Pielikumā: Paredzamā galvojuma (aizņēmuma) atmaksas plānotais grafiks uz 3 lp.
Domes priekšsēdētāja vietnieks,
pildot domes priekšsēdētāja pienākumus
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