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LĒMUMS Nr.49  

 

Par projektu “Pašvaldības autoceļa “Rūķīši - Gribažas” 1.kārtas pārbūve” 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. un 10.punktu, 21. panta 

pirmās daļas 23. un 27.punktu, Ministru kabineta 18.08.2015. noteikumiem Nr. 475 “Valsts un 

Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu 

atjaunošana lauku apvidos” atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā” 18.3.punktu, Alūksnes 

novada attīstības programmas 2011.-2017. aktualizētā Rīcības plāna 1.3. punktu un Investīciju 

plāna 2015.-2017.gadam  10.1 punktu, Alūksnes novada domes 2015.gada 26.marta lēmumu 

Nr.126 “Par Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumu “Pamatpakalpojumi un 

ciematu atjaunošana lauku apvidos”” un Alūksnes novada domes 2015.gada 27. novembra 

lēmumu Nr. 375 “Par finansējumu un laika periodu projektu realizācijai”, 

1. Iesniegt projekta “Pašvaldības autoceļa “Rūķīši - Gribažas” 1.kārtas pārbūve” (turpmāk 

tekstā – projekts) iesniegumu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) 

Lauku attīstības programmas pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku 

apvidos” atklātajam projektu iesniegumu konkursam. 

2. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas 146 708,18 EUR (viens simts četrdesmit seši 

tūkstoši septiņi simti astoņi euro un 18 centi) apmērā, tajā skaitā projekta: 

2.1. attiecināmās izmaksas 108 252,22 EUR (viens simts astoņi tūkstoši divi simti 

piecdesmit divi euro un 22 centi), ko sastāda ELFLA finansējums 90% apmērā jeb 

97 427,00 EUR (deviņdesmit septiņi tūkstoši četri simti divdesmit septiņi euro) un 

Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējums 10% apmērā jeb 10 825,22 EUR 

(desmit tūkstoši astoņi simti divdesmit pieci euro un 22 centi), 

2.2. neattiecināmās izmaksas 38 455,96 EUR (trīsdesmit astoņi tūkstoši četri simti 

piecdesmit pieci euro un 96 centi). 

3. Projekta atbalsta gadījumā, nodrošināt: 

3.1. Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējumu 44 716,21 EUR (četrdesmit četri 

tūkstoši septiņi simti sešpadsmit euro un 21 cents), ko sastāda projekta attiecināmās 

izmaksas 10 825,22 EUR (desmit tūkstoši astoņi simti divdesmit pieci euro un 22 

centi) un projekta neattiecināmās izmaksas 33 890,99 EUR (trīsdesmit trīs tūkstoši 

astoņi simti deviņdesmit  euro un 99 centi), 

3.2. Jaunannas pagasta pārvaldes apstiprinātā budžeta ietvaros finansējumu 

4 564,97 EUR (četri tūkstoši pieci simti sešdesmit četri euro un 97 centi), ko 

sastāda projekta neattiecināmās izmaksas 4 564,97 EUR (četri tūkstoši pieci simti 

sešdesmit četri euro un 97 centi). 



4. Noteikt par projekta atbildīgo personu Kalncempju, Annas un Jaunannas pagastu pārvalžu 

vadītāju Vēsmu ČUGUNOVU. 

 

Domes priekšsēdētājs         A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr.50  

 

Par projektu “Pašvaldības autoceļa “Ieviņas - Laimiņas” pārbūve” 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. un 10.punktu, 

21. panta pirmās daļas 23. un 27.punktu, Ministru kabineta 18.08.2015. noteikumiem Nr. 475 

“Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā “Pamatpakalpojumi un 

ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā” 18.3. punktu, 

Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. aktualizētā Rīcības plāna 1.3. punktu un 

Investīciju plāna 2015.-2017.gadam  17.punktu, Alūksnes novada domes 2015.gada 26.marta 

lēmumu Nr.126 “Par Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumu 

“Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”” un Alūksnes novada domes 

2015.gada 27. novembra lēmumu Nr. 375 “Par finansējumu un laika periodu projektu 

realizācijai”, 

1. Iesniegt projekta „Pašvaldības autoceļa “Ieviņas - Laimiņas” pārbūve” (turpmāk tekstā – 

projekts) iesniegumu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku 

attīstības programmas pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku 

apvidos” atklātajam projektu iesniegumu konkursam. 

2. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas 185 757,09 EUR (viens simts astoņdesmit pieci 

tūkstoši septiņi simti piecdesmit septiņi euro un 9 centi) apmērā, tajā skaitā projekta: 

2.1. attiecināmās izmaksas 120 095,56 EUR (viens simts divdesmit tūkstoši deviņdesmit 

pieci euro un 56 centi), ko sastāda ELFLA finansējums 90% apmērā jeb 108 086,00 

EUR (viens simts astoņi tūkstoši astoņdesmit seši euro) un Alūksnes novada 

pašvaldības līdzfinansējums 10% apmērā jeb 12 009,56 EUR (divpadsmit tūkstoši 

deviņi euro un 56 centi), 

2.2. neattiecināmās izmaksas 65 661,53 EUR (sešdesmit pieci tūkstoši seši simti 

sešdesmit viens euro un 53 centi). 

3. Projekta atbalsta gadījumā, nodrošināt: 

3.1. Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējumu 72 953,90 EUR (septiņdesmit divi 

tūkstoši deviņi simti piecdesmit trīs euro un 90 centi), ko sastāda projekta 

attiecināmās izmaksas 12 009,56 EUR (divpadsmit tūkstoši deviņi euro un 56 

centi) un projekta neattiecināmās izmaksas 60 944,34 EUR (sešdesmit tūkstoši 

deviņi simti četrdesmit četri euro un 34 centi), 

3.2. Zeltiņu pagasta pārvaldes apstiprinātā budžeta ietvaros finansējumu 4717,19 EUR 

(četri tūkstoši septiņi simti septiņpadsmit euro un 19 centi), ko sastāda projekta 

neattiecināmās izmaksas 4717,19 EUR (četri tūkstoši septiņi simti septiņpadsmit 

euro un 19 centi). 



4. Noteikt par projekta atbildīgo personu Alsviķu, Ilzenes un Zeltiņu pagastu pārvalžu 

vadītāju Ingrīdu SNIEDZI. 

 

Domes priekšsēdētājs         A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr.51 

 

Par projektu “Saudzē, rūpējies, veido Latvijas nākotnei!”  

 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. un 4.punktu, 21. panta 

pirmās daļas 23.punktu,  

1. Piedalīties Latvijas vides aizsardzības fonda rīkotajā projektu konkursā 

“Multisektoriālie projekti” aktivitātē “Nacionālas nozīmes vides izglītības 

infrastruktūras izveide, godinot Latvijas valsts pastāvēšanas simtgadi” ar sadarbības 

projektu “Saudzē, rūpējies, veido Latvijas nākotnei!” (turpmāk tekstā – projekts).  

2. Apstiprināt Alūksnes novada pašvaldības indikatīvās kopējās izmaksas projektā 

26 500 EUR (divdesmit seši tūkstoši pieci simti euro), no kurām Latvijas vides 

aizsardzības fonda finansējums indikatīvi 19 875 EUR (deviņpadsmit tūkstoši astoņi 

simti septiņdesmit pieci euro) un Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējums 

indikatīvi 6 625 EUR (seši tūkstoši seši simti divdesmit pieci euro). 

3. Projekta atbalsta gadījumā, Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējumu nodrošināt 

no 2017. un 2018. gada budžeta līdzekļiem. 

 

Domes priekšsēdētājs         A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr.52 

 

Par palīdzību krīzes situācijā 

 

 2016.gada 3.septembrī propāna gāzes eksplozijas rezultātā piecstāvu daudzdzīvokļu mājas 

pirmā stāva dzīvoklī Torņa ielā 15, Alūksnē, Alūksnes novadā,  tika daļēji sagrauts minētais 

dzīvoklis, būtiski bojāta ēkas ārējā siena un kāpņu telpa, kurā atradās šis dzīvoklis, kā rezultātā 

izveidojusies krīzes situācija, 15 mājas dzīvokļi pašreiz nav izmantojami dzīvošanai un 33 mājas 

iedzīvotājiem nav iespējams dzīvot savos dzīvokļos  bojāto kāpņu telpas pārsegumu un 

konstrukciju dēļ.  

 Ņemot vērā Latvijas būvinženieru savienības SIA “LBS-Konsultants” tehniskās 

apsekošanas atzinumu par to, ka dzīvojamā māja ir pilnībā atjaunojama, mājas pārvaldītājs un 

apsaimniekotājs pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Alūksnes nami” ir veikusi 

iepirkuma procedūru ēkas atjaunošanas būvprojekta izstrādei, nepieciešami līdzekļi būvprojekta 

mājas atjaunošanas izstrādāšanai. 

 Ņemot vērā augstāk minēto, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta 

ievaddaļu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35. panta otro daļu un 1. panta 

39.punktu, kā arī likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 7. un 9.punktu, likuma “Par 

palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 27.2 panta  otrās daļas 3.apakšpunktu, 

1. Sniegt palīdzību gāzes eksplozijas rezultātā cietušo dzīvokļu īpašniekiem izdalot no 

Alūksnes novada pašvaldības budžeta līdzekļiem 27165,00 EUR (divdesmit septiņi tūkstoši 

viens simts sešdesmit pieci euro) būvprojekta izstrādāšanai daudzdzīvokļu mājas Torņa ielā 

15, Alūksnē, Alūksnes novadā atjaunošanai, ieskaitot šos līdzekļus sabiedrības ar ierobežotu 

atbildību “Alūksnes nami” bankas kontā.  

2. Uzdot sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Alūksnes nami” valdes loceklim Armandam 

MUSTAM nodrošināt daudzdzīvokļu mājas Torņa ielā 15, Alūksnē, Alūksnes novadā 

propāna gāzes eksplozijā bojāto koplietošanas (ārējā sienas, kāpņu telpas, sienu u.c.) 

konstrukciju atjaunošanas būvprojekta izstrādes organizēšanu. 

3. Finansējumu nodrošināt, veicot Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta 2017. gadam 

apstiprinātā finansējuma pārkārtojumus, no valdības funkcijas koda 01721 „Alūksnes 

novada pašvaldības parāda maksājumi (apkalpošana, procentu atmaksa, pamatsummu 

atmaksa)” uz valdības funkcijas kodu 109111 „Pārējie sociālie pasākumi”, no kā 6423 

ekonomiskās klasifikācijas kodā “Izdevumi brīvprātīgo iniciatīvu izpildei” . 

4. Alūksnes novada pašvaldības Finanšu nodaļai nodrošināt augstākminēto līdzekļu 

pārkārtošanu nākamajos budžeta grozījumos. 

5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu. 

 

Domes priekšsēdētājs                                     A.DUKULIS 


