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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

LĒMUMS Nr.87 

Par grozījumu Alūksnes novada domes 25.02.2021. lēmumā Nr. 60 “Par Investīciju 

plāna 2015.-2021. gadam aktualizēšanu” 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1. punktu, Teritorijas 

attīstības plānošanas likuma 22. panta trešo daļu un Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu 

Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 73. punktu, 

Precizēt Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. Investīciju plānu 2015.-

2021. gadam, izsakot projekta ideju Nr. 6.4. jaunā redakcijā saskaņā ar pielikumu. 

Pielikumā: Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. Investīciju plāna 2015.-

2021. gadam precizētais projektu idejas Nr. 6.4. ieraksts un apraksts uz 5 (piecām) lapām. 

Domes priekšsēdētājs A.DUKULIS
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.88 

 

Par projekta idejas koncepta iesniegšanu priekšatlasei (konkursam) 

 

Ņemot vērā Ministru kabineta 2015. gada 10. novembra noteikumu Nr. 645 “Darbības 

programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju 

revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības 

programmām” īstenošanas noteikumi” 2.4. un 5. punktu, 18.02.2021. saņemto uzaicinājumu 

Nr. 4-4/1622 iesniegt projektu ideju konceptus ceturtās atlases kārtas priekšatlasei no Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas,  

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. un 10. punktu, 

21. panta pirmās daļas 17., 23. 27. punktu, Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-

2017. aktualizētā Investīciju plāna 2015.-2021. gadam 6.4.punktu, 

  

1. Atbalstīt augstas gatavības projekta idejas koncepta “Uzņēmējdarbībai nozīmīgas 

infrastruktūras attīstība Alūksnes novadā” iesniegšanu 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa 

“Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību 

integrētajām attīstības programmām” projektu atlases ceturtās kārtas priekšatlasei. 

2. Apstiprināt plānotā projekta kopējās indikatīvās izmaksas līdz 6 800 000 EUR (seši 

miljoni astoņi simti tūkstoši euro), tajā skaitā plānotais Eiropas Reģionālās attīstības 

fonda līdzfinansējums līdz 5 000 000 EUR (pieci miljoni euro). 

 

Domes priekšsēdētājs                            A.DUKULIS 
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