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“PAR INFRASTRUKTŪRAS PROJEKTU ĪSTENOŠANU  RUGĀJU 

NOVADA PAŠVALDĪBĀ” 

Izdoti saskaņā ar likuma 

“Par pašvaldībām” 

 41.panta pirmās daļas 2.punktu   

 

I. Vispārīgie noteikumi 

 

1. Noteikumi “Par infrastruktūras  projektu īstenošanu  Rugāju novada pašvaldībā” nosaka 

kārtību kādā tiek plānoti un īstenoti pašvaldības infrastruktūras projekti (turpmāk – 

projekti) un izvērtēta projektu ietvaros izbūvēto infrastruktūras objektu darbība un ietekme 

uz pašvaldības budžetu. 

2. Noteikumu mērķis ir nodrošināt ekonomisku rīcību ar pašvaldības finanšu līdzekļiem un 

efektīvu projektu plānošanu un īstenošanu, kad tiek  izvērtēta projektu  atbilstība 

pašvaldības attīstības plānošanas dokumentiem, veikta būvniecības izmaksu kontrolēšana  

un projekta ietvaros izveidotās infrastruktūras objektu darbības regulāra izvērtēšana un 

priekšlikumu sagatavošana darbības uzlabošanai.  

 

II. Projektu plānošana un ieviešana 

 

3.  Apstiprinot ikgadējo pašvaldības budžetu, Rugāju novada dome (turpmāk- dome) pieņem 

lēmumu par attiecīgajā budžeta gadā prioritāri īstenojamajiem infrastruktūras projektiem, 

norādot atbilstību Rugāju novada attīstības programmas Rīcības plānam (turpmāk -Rīcības 

plāns)  un izvirzītajiem sasniedzamajiem rezultātiem, kā arī projektu finansēšanas avotus.  

4.   Dome var veikt izmaiņas lēmumā par prioritāri īstenotajiem projektiem, nosakot papildus  

īstenojamos projektus, kas atbilst Rīcības plānam un izvirzītajiem sasniedzamajiem 

rezultātiem un pieejami Projekta finansēšanas avoti.  

5.  Lai nodrošinātu mērķtiecīgu, savstarpēji papildinošu un uz iedzīvotāju vajadzībām balstītu  

Projektu plānošanu un ieviešanu, Rugāju novada domes Attīstības un plānošanas nodaļa 

regulāri aktualizē Rugāju novada attīstības programmas Investīciju plānu.  
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6.  Lai izvērtētu Projekta izmaksas, infrastruktūras objekta noslodzi un ekspluatācijas 

izmaksas, nepieciešamības gadījumā pieaicinot  nozares ekspertu, pirms Domes   lēmuma 

pieņemšanas par projekta īstenošanu, tiek veikta Projekta priekšizpēte.  

7.  Projekta īstenošanas  procesā tiek veiktas sistemātiskas darbības, lai kontrolētu un 

vajadzības gadījumā ierobežotu būvniecības izmaksu maksimālo summu, nemazinot 

projekta sasniedzamos rezultātus: 

7.1.Nepieciešamības gadījumā veicot tehnisko projektu ekspertīzi, lai novērstu 

izmaksu  pieaugumu objekta būvniecības gaitā; 

7.2. Pārtraucot iepirkuma procedūru un veicot izmaiņas Projektā.   

 

III. Infrastruktūras objektu darbības izvērtējums 

 

8.  Pēc infrastruktūras objekta nodošanas ekspluatācijā,  vismaz vienu reizi gadā veic objekta 

darbības rezultātu izvērtējumu un nepieciešamības gadījumā lemj par uzlabojumiem 

objekta izmantošanā. 

9.  Objekta darbības izvērtējumā  ietver: 

9.1. Objekta noslodze (apmeklētāju skaits, pakalpojuma izmantotāju skaits utml.); 

9.2. Objekta ekspluatācijas izmaksas; 

9.3. Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem (ja tādi ir paredzēti); 

9.4.Objekta uzturēšanas izdevumu ietekme uz pašvaldības budžetu, tajā skaitā 

pašvaldības  dotācijas apjoms uzturēšanas izdevumu segšanai; 

9.5. Faktori, kas ietekmējuši objekta darbību; 

9.6. Priekšlikumi pasākumiem,  lai veicinātu objekta izmantošanu. 

10.  Domes izpilddirektors izdod rīkojumu, nosakot atbildīgās personas un termiņu, kurā jāveic 

objekta izvērtējums.  

11.  Domes izpilddirektors balstoties uz objekta darbības izvērtējumā konstatēto sniedz 

priekšlikumus  Domes Finanšu komitejai par plānotajiem pasākumiem objekta darbības 

uzlabošanai.   

 

IV. Noslēguma jautājums 

 

12. Noteikumus piemēro ar 2021.gada 1.martu.  

 

Domes priekšsēdētāja                                                   S. Kapteine  

 

 
 

 


