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LĒMUMS Nr.350 

 

Par grozījumu veikšanu 27.06.2013. lēmumā Nr. 282 „Par projektu „Siltumnīcefekta 

gāzu emisiju samazināšana Alūksnes pilsētas publisko teritoriju apgaismojuma 

infrastruktūrā””  
 

Sakarā ar Vides aizsardzības un reģionālās ministrijas 24.07.2013. vēstuli Nr.4.1.1.-

28/6806 „Par projekta iesnieguma „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Alūksnes 

pilsētas publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” (identifikācijas Nr. KPFI-13.1/18) 

precizēšanu” un veiktajiem precizējumiem projektā atbilstoši 24.05.2011. Ministru kabineta 

noteikumiem Nr.408 ,,Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta 

konkursa ,,Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju 

apgaismojuma infrastruktūrā” nolikums”, izteikt Alūksnes novada domes 27.09.2012. 

lēmuma 2.un 3. punktu šādā redakcijā: 

 

„2. Apstiprināt Projekta kopējās izmaksas Ls 144 907,98 (viens simts četrdesmit četri 

tūkstoši deviņi simti septiņi lati un 98 santīmi) apmērā, ko sastāda Projekta 

attiecināmās izmaksas Ls 138 197,68 (viens simts trīsdesmit astoņi tūkstoši viens 

simts deviņdesmit septiņi lati un 68 santīmi) un Projekta neattiecināmās izmaksas 

Ls 6 710,30 (seši tūkstoši septiņi simti desmit lati un 30 santīmi).  

3. Apstiprināt Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējumu Projektā Ls 48 169,60  

(četrdesmit astoņi tūkstoši viens simts sešdesmit deviņi lati un 60 santīmi), ko sastāda 

Projekta neattiecināmās izmaksas Ls 6 710,30 (seši tūkstoši septiņi simti desmit lati un 

30 santīmi) un 30% no Projekta attiecināmajām izmaksām jeb Ls 41 459,30 

(četrdesmit viens tūkstotis četri simti piecdesmit deviņi lati un 30 santīmi).” 
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Par līdzekļu piešķiršanu 

 

 Izskatot AS „KAGU TEED” 02.08.2013. iesniegumu par Alūksnes pilsētas grants 

seguma ielu remontdarbiem, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 05.08.2013. ar 

Nr.ANP/1-40/13/2497, 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 

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

 

1. Atbalstīt remontdarbu veikšanu Alūksnes pilsētas grants seguma ielās ar divarpus kārtas 

virsmas apstrādi. 

 

2. Piešķirt finansējumu Ls 25941,00 (divdesmit pieci tūkstoši deviņi simti četrdesmit viens  

latu) apmērā lēmuma 1.punktā minēto remontdarbu izpildei. 

 

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

apstiprinātā finansējuma pārkārtojumus par lēmuma 2.punktā minēto summu no valdības 

funkcijas koda 01721 „Alūksnes novada pašvaldības procentu maksājumi” uz valdības 

funkcijas kodu 045112 „Alūksnes pilsētas satiksmes drošības pasākumi”. 

 

4.  Alūksnes novada pašvaldības Finanšu nodaļai nodrošināt augstākminēto līdzekļu 

iekļaušanu nākamajos budžeta grozījumos. 
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