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SAISTOŠIE NOTEIKUMI  

Alūksnē 

2022. gada 30. jūnijā        

Nr.15/2022 

 

       APSTIPRINĀTI 

ar Alūksnes novada pašvaldības domes 

30.06.2022. lēmumu Nr. 251 

(protokols Nr.17, 10. punkts) 

 

Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības domes 2020. gada 30. aprīļa saistošajos 

noteikumos Nr. 12/2020 “Par pašvaldības pabalstiem Alūksnes novadā” 

 

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 

43. panta trešo daļu 

 

Izdarīt Alūksnes novada pašvaldības domes 2020. gada 30. aprīļa saistošajos 

noteikumos Nr. 12/2020 “Par pašvaldības pabalstiem Alūksnes novadā” (turpmāk – Noteikumi) 

šādus grozījumus:  

1. Izteikt Noteikumu 4. punktu šādā redakcijā: 

“4. Pabalstu mazgāšanās pakalpojuma apmaksai (turpmāk šajā nodaļā – Pabalsts) 

piešķir ne vairāk par četrām mazgāšanās reizēm mēnesī, nepārsniedzot 5 euro vienai 

mājsaimniecības personai par vienu mazgāšanās reizi, ja personai nav iespējas ievērot 

personīgo higiēnu savā dzīvesvietā: 

4.1. personai ar pirmās vai otrās grupas invaliditāti; 

4.2. personai bez patstāvīgās dzīvesvietas; 

4.3. personai, kura nonākusi krīzes situācijā, kuras dēļ tai nav bijis iespēju ievērot 

personīgo higiēnu.” 

2. Svītrot Noteikumu 5.3. apakšpunktu. 

3. Izteikt Noteikumu 7. punktu šādā redakcijā: 

“7. Pabalstu veļas mazgāšanas pakalpojuma apmaksai piešķir mājsaimniecībai, ne 

vairāk kā četriem veļas mazgāšanas cikliem mēnesī, ņemot vērā pakalpojuma sniedzēja 

noteikto maksu, bet nepārsniedzot 8,25 euro par vienu mazgāšanas ciklu 5 kg veļai, ja 

tai nav iespējams veikt veļas mazgāšanu savā dzīvesvietā: 

7.1. personai ar pirmās vai otrās grupas invaliditāti; 

7.2. personai bez patstāvīgas dzīvesvietas; 

7.3. personai, kura nonākusi krīzes situācijā, kuras dēļ tai nav bijis iespējas.” 

4. Svītrot Noteikumu 8.3. apakšpunktu. 
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Alūksnes novada pašvaldības domes saistošo noteikumu projekta “Grozījums Alūksnes 

novada pašvaldības domes 2020. gada 30. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 12/2020 

“Par pašvaldības pabalstiem Alūksnes novadā” paskaidrojuma raksts 

 

Paskaidrojuma 

raksta sadaļas 

Informācija 

1. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums  

Ņemot vērā, ka ir izdoti Alūksnes novada pašvaldības domes 

2022. gada 2. maija noteikumi Nr. 11/2022 “Par sociālajiem 

pakalpojumiem Alūksnes novadā”, kuros noteikti veļas 

mazgāšanas un higiēnas pakalpojumi un mērķgrupas, kuras 

atbrīvotas no attiecīgo pakalpojumu maksas, ir jāizdara grozījumi 

Alūksnes novada pašvaldības domes 2020. gada 30. aprīļa 

saistošo noteikumu Nr. 12/2020 “Par pašvaldības pabalstiem 

Alūksnes novadā” III. un IV. nodaļā. 

2. Īss saistošo 

noteikumu projekta 

satura izklāsts 

Tiek veikti grozījumi 4., 5., 7. un 8. punktā. 

3. Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz pašvaldības 

budžetu  

Projekts šo jomu neskar. 

4. Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Projekts šo jomu neskar. 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

1) Visas personas, kuras skar šo noteikumu piemērošana, var 

vērsties Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldē, Uzvaras ielā 1, 

Alūksnē, Alūksnes novadā, vai Alūksnes novada pašvaldībā, 

Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā. 

2) Ja saistošo noteikumu projekts skar administratīvās procedūras, 

privātpersonas, pēc attiecīgā lēmuma saņemšanas no Alūksnes 

novada pašvaldības, šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā 

rajona tiesā mēneša laikā no tā spēkā stāšanās.  

3) Saistošie noteikumi tiks publicēti oficiālajā izdevumā “Latvijas 

Vēstnesis” un ievietoti Alūksnes novada pašvaldības mājaslapā 

www.aluksne.lv . 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Konsultācijas nav notikušas.  
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