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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

LĒMUMS Nr.299 

 

Par grozījumiem Alūksnes novada domes 22.02.2018. lēmumā Nr.59 

“Par projektu “Alūksnes novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana””  

 

 Ņemot vērā 26.07.2021. Alūksnes novada pašvaldībā sastādīto aktu par līguma attiecību 

pārtraukšanu ar SIA “BAZALTS” un 03.09.2021. izsludinātā atklātā konkursa “ERNSTA 

GLIKA ALŪKSNES VALSTS ĢIMNĀZIJAS ĒKU PĀRBŪVE, GLIKA IELĀ 10, 

ALŪKSNĒ, ALŪKSNES NOVADĀ 1.KĀRTA, MĀCĪBU KORPUSS SKOLA – 

KADASTRA APZĪMĒJUMS 3601 012 2210 001, BŪVNIECĪBAS PABEIGŠANA” 

(IDENTIFIKĀCIJAS Nr.ANP2021/28) iepirkumu komisijas 27.09.2021. pieņemto lēmumu, 

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu, Alūksnes novada 

attīstības programmas 2011.-2017. aktualizētā Rīcības plāna 2.2. punktu, Investīciju plāna 

2015.-2021. gadam 31. punktu, 

 

Izdarīt Alūksnes novada domes 22.02.2018. lēmumā Nr. 59 “Par projektu “Alūksnes 

novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana”” (turpmāk – Lēmums) šādus 

grozījumus: 

1. Izteikt Lēmuma 1.punktu šādā redakcijā: 

“1. Noteikt projekta “Alūksnes novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides 

uzlabošana” kopējās izmaksas 6 275 391,38 EUR (seši miljoni divi simti 

septiņdesmit pieci tūkstoši trīs simti deviņdesmit viens euro 38 centi), tajā skaitā 

Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 2 325 582,00 EUR (divi miljoni trīs 

simti divdesmit pieci tūkstoši pieci simti astoņdesmit divi euro), valsts budžeta 

dotācija 864 123,26 EUR (astoņi simti sešdesmit četri tūkstoši viens simts divdesmit 

trīs euro 26 centi) un Alūksnes novada pašvaldības finansējums 3 085 686,12 EUR 

(trīs miljoni astoņdesmit pieci tūkstoši seši simti astoņdesmit seši euro 12 centi). 

2. Lēmuma 2.punktā svītrot vārdu “un” un aiz skaitļa “2021.” papildināt ar vārdu un 

skaitli “un 2022.”.  

 

Domes priekšsēdētājs                       Dz.ADLERS 
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Par ERAF projektu Nr. 9.3.1.1/19/I/048 “Infrastruktūras risinājumi 

deinstitucionalizācijas īstenošanai Alūksnes novadā”  

 

 Izvērtējot sociāli ekonomisko faktoru  ietekmi grupu dzīvokļu pakalpojuma ieviešanai 

ERAF projekta Nr. 9.3.1.1/19/I/048 “Infrastruktūras risinājumi deinstitucionalizācijas 

īstenošanai Alūksnes novadā” ietvaros, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta 

ievaddaļu, 

 

1. Atteikties no grupu dzīvokļu pakalpojuma pilngadīgām personām ar garīga rakstura 

traucējumiem pakalpojuma ieviešanas ERAF projekta Nr. 9.3.1.1/19/I/048 

“Infrastruktūras risinājumi deinstitucionalizācijas īstenošanai Alūksnes novadā” 

ietvaros.  

2. Svītrot 1.1. punktu Alūksnes novada domes 2019. gada 27. jūnija lēmumā Nr. 207 “Par 

saistību uzņemšanos un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras 

attīstības risinājuma īstenošanu”. 
 

Domes priekšsēdētājs                       Dz.ADLERS 


