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SAISTOŠIE NOTEIKUMI  
Alūksnē 

2021. gada 27. maijā       

Nr. 13/2021 

 

       APSTIPRINĀTI 

ar Alūksnes novada domes 

27.05.2021. lēmumu Nr. 143  

           (protokols Nr. 9, 9. punkts) 

 

Par  kapitālsabiedrību, kurās Alūksnes novada pašvaldība ir dalībnieks, pārvaldītiem 

stratēģiski svarīgiem īpašumiem un pakalpojumiem administratīvās teritorijas attīstībai 

 

Izdoti pamatojoties uz 

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88. panta ceturto daļu 

 

1. Saistošie noteikumi nosaka kapitālsabiedrību, kurās Alūksnes novada pašvaldība, 

turpmāk - Pašvaldība, ir dalībnieks, pārvaldītos stratēģiski svarīgos īpašumus un 

pakalpojumus, kas ir stratēģiski svarīgi Alūksnes novada administratīvās teritorijas 

attīstībai.  

2. Kapitālsabiedrību pārvaldītie stratēģiski svarīgie īpašumi:      

2.1. sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Alūksnes enerģija” pārvaldīšanā esošā 

infrastruktūra (siltumtīkli, inženiertehniskās būves (katlu mājas) un cita 

siltumenerģijas ražošanai un pārvadei nepieciešamā infrastruktūra); 

2.2. sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Rūpe” pārvaldīšanā esošā infrastruktūra 

(ūdenssaimniecības tīkli, inženierbūves, ūdensapgādes urbumi, kanalizācijas sūkņu 

stacijas u.c.); 

2.3. sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Alūksnes slimnīca” pārvaldībā esošie 

nekustamie īpašumi un medicīnas iekārtas; 

2.4. sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Alūksnes primārās veselības aprūpes centrs” 

pārvaldībā esošie nekustamie īpašumi; 

2.5. sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Gulbenes – Alūksnes bānītis” pārvaldībā esošie 

vēsturiskā mantojuma dzelzceļa objekti (šaursliežu dzelzceļa līnijas Gulbene – 

Alūksne sliežu ceļi, inženierbūves, aprīkojums, ēkas, ritošais sastāvs u.c.). 

3. Kapitālsabiedrību sniegtie stratēģiski svarīgie pakalpojumi un tirgus nepilnība: 

3.1. sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Alūksnes enerģija” veic pašvaldības autonomo 

funkciju - nodrošina siltumapgādes pakalpojumus stratēģiski svarīgā 

tautsaimniecības nozarē, kurā tirgus nespēj nodrošināt šādu pakalpojumu un pastāv 

dabiskais monopols; 

3.2. sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rūpe” veic pašvaldības autonomo funkciju – 

nodrošina centralizētos ūdenssaimniecības pakalpojumus stratēģiski svarīgā 

tautsaimniecības nozarē, kurā tirgus nespēj nodrošināt šādu pakalpojumu un pastāv 
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dabiskais monopols; 

3.3. sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Alūksnes slimnīca” veic pašvaldības autonomo 

funkciju – nodrošina veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu, kas ir stratēģiski 

svarīgi ne tikai pašvaldības administratīvās teritorijas attīstībai, bet arī reģiona 

attīstībai;  

3.4. sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Alūksnes primārās veselības aprūpes centrs”  - 

nodrošina ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu, kas ir stratēģiski 

svarīgi pašvaldības administratīvās teritorijas attīstībai; 

3.5. sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Gulbenes – Alūksnes bānītis” veic pašvaldības 

autonomo funkciju – nodrošina vēsturiskā mantojuma dzelzceļa saglabāšanu, kas ir 

stratēģiski svarīgs ne tikai pašvaldības administratīvās teritorijas attīstībai, bet arī 

reģiona attīstībai. 

4. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas. 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                   A.DUKULIS
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Paskaidrojuma raksts par saistošo noteikumu projektu 

“Par  kapitālsabiedrību, kurās Alūksnes novada pašvaldība ir dalībnieks, 

pārvaldītiem stratēģiski svarīgiem īpašumiem un pakalpojumiem administratīvās 

teritorijas attīstībai ” 

 

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 
Norādāmā informācija 

1. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88. panta ceturtā  daļa 

noteic, ka tad, kad pašvaldības dome ir veikusi pašvaldības 

kapitālsabiedrību izvērtējumu, tā izdod saistošos noteikumus, 

nosakot tirgus nepilnību vai tādus pašvaldības īpašumus, vai 

preces un pakalpojumus, kas stratēģiski svarīgi pašvaldības 

administratīvās teritorijas attīstībai.  

Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un 

kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 7. panta pirmajai daļai 

Alūksnes novada dome 2020. gada 26. novembrī ir veikusi 

tās līdzdalības izvērtējumu kapitālsabiedrības: SIA “Alūksnes 

primārās veselības aprūpes centrs”, SIA “Alūksnes slimnīca”, 

SIA “Alūksnes enerģija”, SIA “Rūpe” un 2021. gada 

29. aprīlī – SIA “Gulbenes – Alūksnes bānītis”, nolemjot 

saglabāt līdzdalību tajās. 

2. Īss projekta satura 

izklāsts 

Saistošie noteikumi nosaka kapitālsabiedrību, kurās  

pašvaldība ir dalībnieks,  pārvaldītos stratēģiski svarīgos 

īpašumus un pakalpojumus, kas ir stratēģiski svarīgi 

pašvaldības administratīvās teritorijas attīstībai. 

3. Informācija par 

plānoto projekta ietekmi 

uz pašvaldības budžetu 

Saistošo noteikumu īstenošanai nav finansiālas ietekmes uz 

pašvaldības budžetu. Saistošo noteikumu izpildes 

nodrošināšanai nav nepieciešams paplašināt institūciju 

kompetenci.   

4. Informācija par 

plānoto projekta ietekmi 

uz uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums tiešā veidā 

neietekmēs uzņēmējdarbības vidi. 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Saistošie noteikumi neparedz administratīvās procedūras un 

veicamās darbības privātpersonai. Privātpersonas par saistošo 

noteikumu piemērošanu var vērsties Alūksnes novada 

pašvaldībā. 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Nav attiecināms. 
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7. Cita informācija Nav. 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                         A.DUKULIS 
 

 
 

 


