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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

LĒMUMS Nr.359 

 

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, 

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

2021. gadam, papildinot ar vienu jaunu ierakstu Nr. 99.6. “Energoefektivitātes uzlabošana 

Annas kultūras nama ēkā” saskaņā ar pielikumu. 

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

2021. gadam precizētās projektu idejas Nr. 99.6. ieraksts uz 1 (vienas) lapas. 

 

Domes priekšsēdētājs        Dz.ADLERS 

  

https://aluksne.lv/s_noteikumi/2021/1312/Investiciju_plana_grozijumi.docx
https://aluksne.lv/s_noteikumi/2021/1312/Investiciju_plana_grozijumi.docx
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

LĒMUMS Nr.360 

 

Par projektu “Energoefektivitātes paaugstināšana Alūksnes novada pašvaldības ēkā” 

 

 Ņemot vērā Centrālās finanšu un līgumu aģentūras izsludināto atklāto projektu 

iesniegumu atlasi, likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās 

daļas ievaddaļu, Ministru kabineta 2016.gada 8.marta noteikumus Nr. 152 Darbības 

programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši 

pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un 

atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” un 13.1.3. specifiskā atbalsta mērķa 

“Atveseļošanas pasākumi vides un reģionālās attīstības jomā” 13.1.3.1. pasākuma 

“Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību infrastruktūrā ekonomiskās situācijas 

uzlabošanai” īstenošanas noteikumi”, Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. 

aktualizētā Rīcības plāna 8.3. punktu, Investīcija plāna 2015.-2021.gadam 99.6. punktu, 

 

1. Atbalstīt projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana Alūksnes novada pašvaldības 

ēkā” pieteikuma iesniegšanu Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansētā Darbības 

programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši 

pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes 

paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” un 

13.1.3. specifiskā atbalsta mērķa “Atveseļošanas pasākumi vides un reģionālās 

attīstības jomā” 13.1.3.1. pasākuma “Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību 

infrastruktūrā ekonomiskās situācijas uzlabošanai” piektās projektu iesniegumu atlases 

kārtai.  

2. Apstiprināt projekta kopējās indikatīvās izmaksas 211 151,26 EUR (divi simti 

vienpadsmit tūkstoši viens simts piecdesmit viens euro 26 centi), ko sastāda: 

2.1. ERAF finansējums 179 487,57 EUR (viens simts septiņdesmit deviņi tūkstoši četri 

simti astoņdesmit septiņi euro 57 centi); 

2.2. Valsts budžeta dotācija pašvaldībām 9 501,81 EUR (deviņi tūkstoši pieci simti 

viens euro 81 cents); 

2.3. Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējums indikatīvi 22 170,88 EUR (divdesmit 

divi tūkstoši viens simts septiņdesmit euro 88 centi)”. 

3. Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējumu paredzēt no Alūksnes novada 

pašvaldības 2022. un 2023.gada budžeta (aizņēmuma) līdzekļiem. 

 

Domes priekšsēdētājs        Dz.ADLERS 

 


