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Par investīciju projekta “Pašvaldības autoceļa  

Rugāji – Tikaiņi seguma uzlabošanu” pieteikuma iesniegšanu 

 

Rugāju novada dome 2021. gada 4. februārī ar lēmumu Nr. 20 “Par prioritārajiem 

investīciju projektiem 2021. gadā”, izvērtējot Rugāju novada pašvaldības attīstības programmā 

noteiktās prioritātes un Rugāju novada attīstības 2020. - 2026.gada programmas Rīcības plānu, 

noteica, ka viens no prioritārajiem investīciju projektiem 2021. gadā ir pašvaldības autoceļa Rugāji 

-Tikaiņi   seguma uzlabošana. 

Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, 

ka viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir gādāt par savas administratīvās teritorijas 

labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; 

ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo 

zonu ierīkošana un uzturēšana), kā arī Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārējo 

noteikumu 20.pantu, kas paredz, ka pašvaldība, kuru administratīvi teritoriālās reformas ietvaros 

apvieno, var uzņemties aizņēmumu, galvojumu un citas ilgtermiņa saistības, iznomāt savu 

nekustamo īpašumu, kā arī atsavināt savu kustamo un nekustamo mantu, kuras pārdošanas vērtība 

pārsniedz 50 000 euro vai 0,1 procentu no pašvaldības pamatlīdzekļu vērtības, tikai pēc tam, kad 

saņemts pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas lēmums, Ministru kabineta 2021.gada 

13.aprīļa noteikumiem Nr.242 “Augstas gatavības pašvaldību investīciju projektu pieteikšanas, 

izskatīšanas un finansējuma piešķiršanas kārtība”, un ņemot vērā  Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijas 2021.gada 13.aprīļa vēstuli Nr. 1-132/3627 “Uzaicinājums iesniegt augstas 

gatavības investīciju projektus”, kas sekmē administratīvi teritoriālās reformas mērķu sasniegšanu 

un uzlabo pakalpojumu pieejamību un kvalitāti iedzīvotājiem, atklāti balsojot: PAR – 5 deputāti: 

Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Kaspars Duļevskis, Maruta Paidere, Sarmīte Pērkone, PRET 

– 0, ATTURAS – 0, Rugāju novada dome nolemj: 

1. Iesniegt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā projekta “Pašvaldības 

autoceļa Rugāji -Tikaiņi seguma uzlabošana” pieteikumu uz valsts atbalstu kā augstas gatavības 

pašvaldību investīciju projektu.  

2. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas kopā ar Pievienotās vērtības nodokli  EUR 1 171 

048,00 (viens miljons viens simts septiņdesmit viens tūkstotis un četrdesmit astoņi euro, 00 centi), 

t.sk. EUR 995 390,80 (deviņi simti deviņdesmit pieci tūkstoši trīs simti deviņdesmit euro, 80 centi)  

ir 85% valsts atbalsts, EUR 175 657,20 (viens simts septiņdesmit pieci tūkstoši seši simti 

piecdesmit septiņi euro, 20 centi) ir 15% pašvaldības atbalsts. 

3. Investīciju projekta apstiprināšanas gadījumā noteikt realizāciju līdz 2022. gadam. 

2021.gadā, nodrošināt līdzfinansējumu projektam 50% apmērā no pašvaldības atbalsta EUR 87 

828,60 (astoņdesmit septiņi tūkstoši astoņi simti divdesmit astoņi euro, 60 centi) no pašvaldības 

2021.gada budžeta izdevumu sadaļas "Ceļu un ielu uzturēšana" un 50% apmērā no pašvaldības 
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atbalsta EUR 87 828,60 (astoņdesmit septiņi tūkstoši astoņi simti divdesmit astoņi euro, 60 centi) 

no pašvaldības 2022.gada budžeta izdevumu sadaļas "Ceļu un ielu uzturēšana". 

4. Iesniegt šo lēmumu saskaņošanai Apvienojamo Balvu, Viļakas, Rugāju un Baltinavas 

finanšu komisijai. 

5. Kontroli par lēmuma izpildi uzlikt Rugāju novada izpilddirektorei Dainai Tutiņai. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                     S.Kapteine 


