
ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 

Reģistrācijas numurs 90000018622 

Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV – 4301, tālruņi: 64381496, 29453047, e-pasts: dome@aluksne.lv, 

www.aluksne.lv 

A/S „SEB banka”, kods UNLALV2X, konts Nr.LV58UNLA0025004130335   

Alūksnē 

2020. gada 26. novembrī sēdes protokols Nr.18, 2. p. 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

LĒMUMS Nr.289 

Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīga zemes starpgabala ar kadastra apzīmējumu 

3660 002 0269, “Dienvidlejas”, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu  

Izskatot Alūksnes novada pašvaldībai piekritīga zemes starpgabala pierobežnieka 

06.11.2020. iesniegumu par zemes starpgabala atsavināšanu, kas 06.11.2020. saņemts Alūksnes 

novada pašvaldībā un reģistrēts ar Nr. ANP/1-24/20/971, pamatojoties uz Publiskas personas 

mantas atsavināšanas likuma 4. panta ceturtās daļas 1.punktu, 5. panta pirmo daļu, 8. panta otro 

daļu, 11. panta pirmo daļu, 14. panta otro daļu,  

1. Reģistrēt īpašumā un sagatavot atsavināšanai nekustamā īpašuma “Dienvidlejas”,

Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā, kadastra Nr.3660 002 0269, sastāvā esošu,

Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3660

002 0269.

2. Piekrist, ka atsavināšanas izdevumus, saistītus ar zemes robežu plānu izstrādi,

zemesgabala īpašuma tiesību nostiprināšanu Zemesgrāmatā uz Alūksnes novada

pašvaldības vārda, un novērtēšanu, sedz zemes starpgabala atsavināšanas ierosinātājs.

Pēc zemes vienības atsavināšanas procesa pabeigšanas, minētos izdevumus ieskaitīt

ierosinātāja zemes pirkuma līgumā noteiktās cenas samaksā, bet, ja zemesgabals tiek

atsavināts citām personām, pēc rēķinu iesniegšanas, atmaksāt zemes starpgabala

atsavināšanas izdevumus ierosinātājam.

3. Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības īpašumu – neapbūvētu zemes

starpgabalu ar zemes vienības kadastra apzīmējumu 3660 002 0269, “Dienvidlejas”,

Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā, pārdodot atklātā izsolē noteiktam personu

lokam pievienošanai pierobežas īpašumam.

4. Uzdot nosacītās cenas noteikšanu un atsavināšanu veikt Alūksnes novada pašvaldības

Īpašumu atsavināšanas komisijai.

Domes priekšsēdētājs A.DUKULIS
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ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 

Reģistrācijas numurs 90000018622 

Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV – 4301, tālruņi: 64381496, 29453047, e-pasts: dome@aluksne.lv, 

www.aluksne.lv 

A/S „SEB banka”, kods UNLALV2X, konts Nr.LV58UNLA0025004130335   

Alūksnē 

2020. gada 26. novembrī sēdes protokols Nr.18, 3. p. 

ALŪKSNES NOVADA DOMES 

LĒMUMS Nr.290 

Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

3696 005 0207 īpašumā “Jaunbodnieki”, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā 

atsavināšanu 

Izskatot būvju ar kadastra apzīmējumiem 3696 005 0207 001, 3696 005 0207 002, 3696 

005 0207 003, 3696 005 0207 004 un 3696 005 0207 005 īpašnieka 20.10.2020. iesniegumu 

par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3696 005 0207 Ziemera pagastā, Alūksnes novadā 

atsavināšanu, kas 20.10.2020. saņemts Alūksnes novada pašvaldībā un reģistrēts ar Nr. ANP/1-

24/20/919, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta ceturtās 

daļas 3.punktu, 5. panta pirmo daļu, 8. panta otro daļu,  

1. Sagatavot atsavināšanai nekustamā īpašuma “Jaunbodnieki”, Ziemera pagastā,

Alūksnes novadā, kadastra Nr. 3696 005 0009, sastāvā esošu apbūvētu, Alūksnes

novada pašvaldībai piekritīgu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3696 005 0207.

2. Piekrist, ka atsavināšanas izdevumus, saistītus ar zemes robežu plānu izstrādi,

zemesgabala īpašuma tiesību nostiprināšanu Zemesgrāmatā uz Alūksnes novada

pašvaldības vārda, novērtēšanu un atsavināšanas procesa veikšanu, sedz zemes vienības

atsavināšanas ierosinātājs. Pēc zemes vienības atsavināšanas procesa pabeigšanas,

minētos izdevumus ieskaitīt zemes pirkuma līgumā noteiktās cenas samaksā.

3. Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības īpašumu – apbūvētu zemes vienību

ar kadastra apzīmējumu 3696 005 0207, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā, pārdodot

par brīvu cenu uz zemesgabala esošu,  zemesgrāmatā ierakstītu būvju īpašniekam.

4. Uzdot nosacītās cenas noteikšanu un atsavināšanu veikt Īpašumu atsavināšanas

komisijai.

Domes priekšsēdētājs A.DUKULIS
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ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 

Reģistrācijas numurs 90000018622 

Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV – 4301, tālruņi: 64381496, 29453047, e-pasts: dome@aluksne.lv, 

www.aluksne.lv 

A/S „SEB banka”, kods UNLALV2X, konts Nr.LV58UNLA0025004130335   

Alūksnē 

2020. gada 26. novembrī sēdes protokols Nr.18, 4. p. 

ALŪKSNES NOVADA DOMES 

LĒMUMS Nr.291 

Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgu zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 

3680 008 0131 un 3680 008 0181 īpašumā “Jaunie Stari”, Pededzes pagastā, Alūksnes 

novadā atsavināšanu 

Izskatot bijušā zemes lietotāja pilnvarotā pārstāvja 26.10.2020. iesniegumu par zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumiem 3680 008 0131 un 3680 008 0181 Pededzes pagastā, 

Alūksnes novadā atsavināšanu, kas 26.10.2020. saņemts Alūksnes novada pašvaldībā un 

reģistrēts ar Nr. ANP/1-41/20/3915, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas 

likuma 4. panta ceturtās daļas 8.punktu, 5. panta pirmo daļu, 8. panta otro daļu,  

1. Sagatavot atsavināšanai nekustamā īpašuma “Jaunie Stari”, Pededzes pagastā, Alūksnes

novadā, kadastra Nr. 3680 008 0212, sastāvā esošas neapbūvētas, Alūksnes novada

pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 3680 008 0131 un

3680 008 0181.

2. Piekrist, ka atsavināšanas izdevumus, saistītus ar saistītus ar zemes robežu plānu

izstrādi, zemesgabalu īpašumu tiesību nostiprināšanu Zemesgrāmatā uz Alūksnes

novada pašvaldības vārda, novērtēšanu un atsavināšanas procesa veikšanu, sedz zemes

vienības atsavināšanas ierosinātājs. Pēc zemes vienību atsavināšanas procesa

pabeigšanas, minētos izdevumus ieskaitīt zemes pirkuma līgumā noteiktās cenas

samaksā.

3. Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības īpašumu – neapbūvētas zemes

vienības ar kadastra apzīmējumiem 3680 008 0131 un 3680 008 0181, Pededzes

pagastā, Alūksnes novadā, pārdodot par brīvu cenu bijušajam zemes lietotājam.

4. Uzdot nosacītās cenas noteikšanu un atsavināšanu veikt Īpašumu atsavināšanas

komisijai.

Domes priekšsēdētājs A.DUKULIS
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ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 

Reģistrācijas numurs 90000018622 

Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV – 4301, tālruņi: 64381496, 29453047, e-pasts: dome@aluksne.lv, 

www.aluksne.lv 

A/S „SEB banka”, kods UNLALV2X, konts Nr.LV58UNLA0025004130335   

Alūksnē 

2020. gada 26. novembrī sēdes protokols Nr.18, 5. p. 

ALŪKSNES NOVADA DOMES 

LĒMUMS Nr.292 

Par Alūksnes novada pašvaldībai piederoša zemes starpgabala ar kadastra apzīmējumu 

3672 001 0101, “Maliņas”, Malienas pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu 

Izskatot Alūksnes novada pašvaldībai piederoša zemes starpgabala pierobežnieka 

01.10.2020. iesniegumu par zemes starpgabala atsavināšanu, kas 07.10.2020. saņemts Alūksnes 

novada pašvaldībā un reģistrēts ar Nr. ANP/1-24/20/895, pamatojoties uz Publiskas personas 

mantas atsavināšanas likuma 4. panta ceturtās daļas 1.punktu, 5. panta pirmo daļu, 8. panta otro 

daļu, 11. panta pirmo daļu, 14. panta otro daļu,  

1. Sagatavot atsavināšanai nekustamā īpašuma “Maliņas”, Malienas pagastā, Alūksnes

novadā, kadastra Nr.3672 001 0135, sastāvā esošo, Alūksnes novada pašvaldībai

piederošu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3672 001 0101.

2. Piekrist, ka atsavināšanas izdevumus, saistītus ar nekustamā īpašuma novērtēšanu, sedz

zemes starpgabala atsavināšanas ierosinātājs. Pēc zemes vienības atsavināšanas procesa

pabeigšanas, minētos izdevumus ieskaitīt ierosinātāja zemes pirkuma līgumā noteiktās

cenas samaksā, bet, ja zemesgabals tiek atsavināts citām personām, pēc rēķinu

iesniegšanas, atmaksāt zemes starpgabala atsavināšanas izdevumus ierosinātājam.

3. Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības īpašumu – neapbūvētu zemes

starpgabalu ar zemes vienības kadastra apzīmējumu 3672 001 0101, “Maliņas”,

Malienas pagastā, Alūksnes novadā, pārdodot atklātā izsolē noteiktam personu lokam

pievienošanai pierobežas īpašumam.

4. Uzdot nosacītās cenas noteikšanu un atsavināšanu veikt Alūksnes novada pašvaldības

Īpašumu atsavināšanas komisijai.

Domes priekšsēdētājs A.DUKULIS
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ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 

Reģistrācijas numurs 90000018622 

Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV – 4301, tālruņi: 64381496, 29453047, e-pasts: dome@aluksne.lv, 

www.aluksne.lv 

A/S „SEB banka”, kods UNLALV2X, konts Nr.LV58UNLA0025004130335   

Alūksnē 

2020. gada 26. novembrī sēdes protokols Nr.18, 6. p. 

ALŪKSNES NOVADA DOMES 

LĒMUMS Nr.293 

Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “ Ezerkraujas”, Alsviķu pagastā, 

Alūksnes novadā atsavināšanu  

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likuma 3. panta otro daļu, 5. panta pirmo daļu, 8. panta otro 

daļu,  un ņemot vērā  Tautsaimniecības komitejas 16.11.2020. lēmumu (protokols Nr.11, 1.p.), 

1. Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu “Ezerkraujas”,

Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā, īpašuma kadastra Nr. 3642 009 0044, kas sastāv no

zemesgabala 1,08 ha platībā.

2. Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē.

3. Nosacītās cenas noteikšanu un izsoles organizēšanu uzdot veikt Alūksnes novada

pašvaldības Īpašumu atsavināšanas komisijai.

Domes priekšsēdētājs A.DUKULIS
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ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 

Reģistrācijas numurs 90000018622 

Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV – 4301, tālruņi: 64381496, 29453047, e-pasts: dome@aluksne.lv, 

www.aluksne.lv 

A/S „SEB banka”, kods UNLALV2X, konts Nr.LV58UNLA0025004130335   

Alūksnē 

2020. gada 26. novembrī sēdes protokols Nr.18, 7. p. 

ALŪKSNES NOVADA DOMES 

LĒMUMS Nr.294 

Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Centra ielā 3 – 14, Jaunannā, 

Jaunannas pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu 

Izskatot dzīvokļa īrnieka 10.11.2020. ierosinājumu par dzīvokļa īpašuma Centra ielā 3 

– 14, Jaunannā, Jaunannas pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu, kas reģistrēts Alūksnes

novada pašvaldībā 10.11.2020. ar Nr. ANP/1-24/20/977,

pamatojoties uz Civillikuma 927.pantu, likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās 

daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3. panta pirmās daļas 

2.punktu un otro daļu, 4. panta ceturtās daļas 5.punktu, 5. panta pirmo un piekto daļu, 8. panta

trešo daļu, 37. panta pirmās daļas 4.punktu, 45. panta ceturto daļu,

1. Sagatavot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu –dzīvokli

Centra ielā 3 – 14, Jaunannā, Jaunannas pagastā, Alūksnes novadā ar kopējo platību

45,9 m² un ar to saistītām kopīpašuma 459/8970 domājamām daļām no daudzdzīvokļu

mājas un zemes.

2. Piekrist, ka atsavināšanas izdevumus, saistītus ar dzīvokļa īpašuma tiesību

nostiprināšanu zemesgrāmatā uz Alūksnes novada pašvaldības vārda, novērtēšanu un

atsavināšanas procesa veikšanu, sedz dzīvokļa īrnieks. Pēc dzīvokļa atsavināšanas

procesa pabeigšanas, atsavināšanas izdevumus iekļaut dzīvokļa pirkuma līgumā

noteiktās cenas samaksā.

3. Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības īpašumu Centra ielā 3 – 14,

Jaunannā, Jaunannas pagastā, Alūksnes novadā, pārdodot par brīvu cenu dzīvokļa

īrniekam.

4. Uzdot nosacītās cenas noteikšanu un dzīvokļa īpašuma atsavināšanu veikt Īpašumu

atsavināšanas komisijai.

Domes priekšsēdētājs A.DUKULIS
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Satur ierobežotas pieejamības informāciju 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 

Reģistrācijas numurs 90000018622 

Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV – 4301, tālruņi: 64381496, 29453047, e-pasts: dome@aluksne.lv, 

www.aluksne.lv 

A/S „SEB banka”, kods UNLALV2X, konts Nr.LV58UNLA0025004130335   

Alūksnē 

2020. gada 26. novembrī sēdes protokols Nr.18, 8. p. 

ALŪKSNES NOVADA DOMES 

LĒMUMS Nr.295 

  Par pārvaldīšanas tiesību nodošanu 

Izskatot dzīvojamās mājas Margaritas ielā 2, Alūksnē, Alūksnes novadā dzīvokļu 

īpašnieku pilnvarotās personas [..] 13.11.2020. iesniegumu par pārvaldīšanas tiesību nodošanu, 

kas saņemts un reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 16.11.2020. ar Nr. ANP/1-24/20/993,  

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma 

“Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51.panta trešo, piekto un sesto daļu, 

Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 12.panta pirmo daļu, 

1. Nodot divstāvu dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 3601 015 2712 001) ar

divpadsmit dzīvokļu īpašumiem, šķūņa (kadastra apzīmējums 3601 015 2712 002), un

zemes (kadastra apzīmējums 3601 015 2712) 1700 m² platībā, turpmāk – dzīvojamā

māja, Margaritas ielā 2, Alūksnē, Alūksnes novadā pārvaldīšanas tiesības ar dzīvokļu

īpašumu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai – sabiedrībai ar ierobežotu

atbildību “ALŪKSNES NAMI”, reģistrācijas numurs 40003410625.

2. Uzdot sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “ALŪKSNES NAMI” ne vēlāk kā līdz

2020. gada 16.decembrim organizēt un nodot ar nodošanas - pieņemšanas aktu, turpmāk

– akts, šī lēmuma 1.punktā minēto dzīvojamo māju ar dzīvokļu īpašumu īpašnieku

savstarpēju līgumu pilnvarotai personai, aktā fiksējot:

2.1.nododamo lietvedību, kas nepieciešama dzīvojamās mājas pārvaldīšanas uzdevuma

izpildei; 

2.2.nododamo dzīvojamās mājas esošo apsaimniekošanas maksas maksājumu 

uzkrājumu; 

2.3.nododamo ar dzīvojamo māju saistīto inventāru; 

2.4.dzīvojamās mājas tehnisko stāvokli. 

3. Noteikt, ka dzīvojamās mājas nodošanas – pieņemšanas aktu saskaņo pilnvarotā persona

[..] un apstiprina Alūksnes novada domes priekšsēdētājs.

  Domes priekšsēdētājs A.DUKULIS
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ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 

Reģistrācijas numurs 90000018622 

Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV – 4301, tālruņi: 64381496, 29453047, e-pasts: dome@aluksne.lv, 

www.aluksne.lv 

A/S „SEB banka”, kods UNLALV2X, konts Nr.LV58UNLA0025004130335   

Alūksnē 

2020. gada 26. novembrī sēdes protokols Nr.18, 9. p. 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

LĒMUMS Nr.296 

Par nedzīvojamās telpas nomu Valsts valodas centram 

Izskatot Valsts valodas centra 02.11.2020. iesniegumu Nr. 1-4.2/276 “Par telpu nomu 

Alūksnē”, kas saņemts un reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 02.11.2020. ar Nr. ANP/1-

35/20/4007,  

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 77. panta ceturto daļu, Publiskas personas 

finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.¹ panta trešo daļu, Ministru 

kabineta 2018. gada 20. februāra noteikumu Nr. 97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas 

noteikumi” 7. punktu un 3. nodaļu,  

ņemot vērā Alūksnes novada pašvaldības Finanšu nodaļas 04.11.2020. iznomājamā 

nekustamā īpašuma nomas maksas aprēķinu, 

1. Iznomāt 1 (vienu) nedzīvojamo telpu - inventarizācijas lietā telpa Nr.43, platība 14,3 m²,

Alūksnes novada pašvaldības nekustamajā īpašumā Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes

novadā, ēkas kadastra apzīmējums 3601 026 4104 001, Valsts valodas centram,

reģistrācijas numurs 90000463460, Valodas kontroles departamenta Valodas kontroles

reģionālās nodaļas vecākā inspektora ikdienas pienākumu pildīšanai, tostarp,

apmeklētāju pieņemšanai.

2. Noteikt nomas maksu par šī lēmuma 1.punktā minētās telpas nomu 4,50 EUR (četri euro

50 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa par vienu m² mēnesī (nomas maksā neietilpst

maksa par siltumenerģijas piegādi, elektroenerģijas izmantošanu, ūdeni un kanalizāciju,

atkritumu izvešanu, nekustamā īpašuma nodokli).

3. Noteikt, ka termiņš telpas nomai ir līdz 12 (divpadsmit) gadiem.

Domes priekšsēdētājs A.DUKULIS
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ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 

Reģistrācijas numurs 90000018622 

Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV – 4301, tālruņi: 64381496, 29453047, e-pasts: dome@aluksne.lv, 

www.aluksne.lv 

A/S „SEB banka”, kods UNLALV2X, konts Nr.LV58UNLA0025004130335   

Alūksnē 

2020. gada 26. novembrī sēdes protokols Nr.18, 10. p. 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

LĒMUMS Nr.297 

Par lēmumu atzīšanu par spēku zaudējušiem 

Izvērtējot Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Dārza ielā 11, Alūksnē, 

Alūksnes novadā izmantošanu pašvaldības funkciju nodrošināšanai, 

Atzīt par spēku zaudējušiem: 

1. 2014. gada 26.jūnija Alūksnes novada domes lēmumu Nr. 234 “Par Alūksnes novada

pašvaldības nekustamā īpašuma Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā telpu

nomu” (sēdes protokols Nr.11, 35.p.);

2. 2016. gada 19.septembra Alūksnes novada domes lēmumu Nr.305 “Par maksas

noteikšanu laukuma Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā nomai” (sēdes

protokols Nr.14, 6.p.).

Domes priekšsēdētājs A.DUKULIS
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ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 

Reģistrācijas numurs 90000018622 

Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV – 4301, tālruņi: 64381496, 29453047, e-pasts: dome@aluksne.lv, 

www.aluksne.lv 

A/S „SEB banka”, kods UNLALV2X, konts Nr.LV58UNLA0025004130335   

Alūksnē 

2020. gada 26. novembrī sēdes protokols Nr.18, 11. p. 

ALŪKSNES NOVADA DOMES 

LĒMUMS Nr.298 

Par tiešo līdzdalību sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Alūksnes primārās veselības 

aprūpes centrs” 

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma (turpmāk – 

Likums) 7. panta pirmā daļa noteic, ka publiskai personai ir pienākums ne retāk kā reizi piecos 

gados pārvērtēt katru tās tiešo līdzdalību kapitālsabiedrībā un atbilstību Likuma 4. panta 

nosacījumiem. Šo prasību nepiemēro, ja Likumā ir noteikts, ka attiecīgās kapitālsabiedrības 

kapitāla daļas vai akcijas ir atsavināmas. 

Likuma 7. panta otrā daļa noteic, ka lēmumu par publiskas personas līdzdalības 

saglabāšanu kapitālsabiedrībās pieņem attiecīgās publiskās personas augstākā lēmējinstitūcija. 

Lēmumā ietver vērtējumu attiecībā uz atbilstību Likuma 4. panta nosacījumiem un vispārējos 

stratēģiskos mērķus. 

Likuma 4. panta pirmā daļa noteic, ka publiska persona drīkst iegūt un saglabāt līdzdalību 

kapitālsabiedrībā atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma (turpmāk – VPIL)  88. pantam. 

VPIL 87. panta pirmā un trešā daļa noteic, ka publiska persona privāto tiesību jomā 

darbojas veicot darījumus, kas nepieciešami tās darbības nodrošināšanai, sniedzot 

pakalpojumus un veicot komercdarbību. Pašvaldību kapitālsabiedrībām nevar izvirzīt citus 

mērķus, kas neizriet no pašvaldību autonomajām funkcijām.  

Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 6.punktam, viena no 

pašvaldības autonomajām funkcijām ir nodrošināt veselības aprūpes pieejamību. 

Sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Alūksnes primārās veselības aprūpes centrs” 

(turpmāk – SIA “Alūksnes primārās veselības aprūpes centrs”) Alūksnes novada pašvaldībai 

(turpmāk – Pašvaldība) pieder 10,01618% kapitāla daļu, pārējās kapitāla daļas pieder 19 

fiziskām personām, katrai 3,44168% kapitāla daļas. 

SIA “Alūksnes primārās veselības aprūpes centrs” pamatdarbības virziens ir veselības 

aprūpes pakalpojumu nodrošināšana. SIA “Alūksnes primārās aprūpes centrs” nodarbināti 24 

darbinieki - 7 ārsti, 6 medicīnas māsas, 2 speciālisti zobu tehniskajā laboratorijā, 9 pārējie 

darbinieki. SIA “Alūksnes primārās aprūpes centrs” – izīrē telpas 17 dažāda statusa īrniekiem 

(piemēram, ģimenes ārstu prakses, aptieka, laboratorija). 

SIA “Alūksnes primārās veselības aprūpes centrs” darbības virzieni ir primārā veselības 

aprūpe, sekundārā ambulatorā veselības aprūpe un rehabilitācija ar mērķiem: iedzīvotāju 

veselības uzlabošana; novērst nepieciešamību ārstēties stacionārā vai samazināt šīs ārstēšanas 

ilgumu; novērst invaliditāti vai samazināt tās smagumu, pagarināt dzīves ilgumu; sniegt 

ekonomiski pamatotus veselības aprūpes un ar to saistītus pakalpojumus. 
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VPIL 88. panta pirmā daļa nosaka, ka publiska persona var veikt komercdarbību, ja 

īstenojas viens no šādiem nosacījumiem: tiek novērsta tirgus nepilnība; tiek radītas preces vai 

pakalpojumi, kas ir stratēģiski svarīgi valsts vai pašvaldības administratīvās teritorijas attīstībai 

vai valsts drošībai; tiek pārvaldīti tādi īpašumi, kas ir stratēģiski svarīgi valsts vai pašvaldības 

administratīvās teritorijas attīstībai vai valsts drošībai. 

Atbilstoši VPIL 88. panta otrajai daļai, kas noteic, ka publiska persona, veicot izvērtējumu, 

konsultējas ar kompetentajām institūcijām konkurences aizsardzības jomā un komersantus 

pārstāvošām biedrībām vai nodibinājumiem, kā arī ievēro komercdarbības atbalsta kontroles 

jomu regulējošo normatīvo aktu prasības, Pašvaldība lūgusi sniegt viedokli biedrībai “Latvijas 

Tirdzniecības un rūpniecības kamera”, biedrībai “Latvijas ģimenes ārstu asociācija”; biedrībai 

“Latvijas lauku ģimenes ārstu asociācija”; Latvijas ārstu biedrībai, kā arī konsultējusies ar 

Konkurences padomi. 

Komersantu pārstāvošās biedrības ir norādījušas, ka Pašvaldības līdzdalība SIA “Alūksnes 

primārās veselības aprūpes centrs” ir jāsaglabā, jo veselības aprūpes pieejamības nodrošināšana 

iedzīvotājiem ir viena no pašvaldības funkcijām, kā arī sadarbība starp primārās veselības 

aprūpes sniedzējiem un pašvaldību var uzlabot infrastruktūras uzturēšanas iespējas. 

SIA “Alūksnes primārās veselības aprūpes centrs”, bez Pašvaldības atbalsta, ir spējusi 

piesaistīt struktūrfondu līdzekļus un īstenot projektus, lai uzlabotu kvalitatīvu veselības 

pakalpojumu pieejamību, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru. 

SIA “Alūksnes primārās veselības aprūpes centrs” nodrošina šādu pakalpojumu 

pieejamību: diagnostikas (radioloģija, laboratorija ar klīnisko un bioķīmisko daļu, ultraskaņas 

izmeklēšana, kardiogrammas); primārā veselības aprūpe; ķirurģija; onkoloģija; fizikālā 

medicīna; rehabilitācija; psihiatrija, narkoloģija; endokrinoloģija; pediatrija; ginekoloģija un 

akušerija, vecmātes pakalpojumi; oftalmoloģija, optometrija; otolaringoloģija; neiroloģija, 

stomatoloģija, zobu protēzista un zobu protezēšanas kabineta pakalpojumi ar zobu rentgenu; 

fizikālā medicīna, konsultatīvā sadarbība. 

Pašvaldības vispārējie stratēģiskie mērķi, kas izriet no noteiktās autonomās funkcijas ir 

noteikti Alūksnes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2012.-2030.gadam - nodrošināt 

pamatvajadzībām atbilstošu sociālo palīdzību vai sociālos pakalpojumus un veselības aprūpes 

pieejamības daudzveidību. 

SIA “Alūksnes primārās veselības aprūpes centrs” stratēģiskie mērķi 2020.-2022.gadam ir 

infrastruktūras kvalitātes uzlabošana, informācijas tehnoloģiju papildināšana/atjaunošana, 

medicīnas iekārtu iegādes un atjaunošanas nepieciešamības izvērtējums.  

SIA “Alūksnes primārās veselības aprūpes centrs” darbības rezultātā tiek radīti ambulatorie 

veselības aprūpes pakalpojumi, kas stratēģiski svarīgi pašvaldības administratīvās teritorijas 

attīstībai un izriet no Alūksnes novada pašvaldības vispārējiem stratēģiskajiem mērķiem. SIA 

“Alūksnes primārās veselības aprūpes centrs” aprūpes un ar veselības aprūpi saistīto 

pakalpojumu sniedzējiem izīrē telpas stratēģiski izdevīgā vietā – pilsētas centrā. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās 

daļas 6.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 87. panta pirmo daļu, 88. panta pirmo un otro 

daļu, Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4. panta pirmo 

daļu, 7. pantu, Alūksnes novada dome nolemj: 

1. Atzīt, ka SIA “Alūksnes primārās veselības aprūpes centrs” darbība atbilst Publiskas

personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4. panta nosacījumiem.

2. Noteikt, ka SIA “Alūksnes primārās veselības aprūpes centrs” vispārējais stratēģiskais

mērķis ir kvalitatīvas veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības nodrošināšana Alūksnes

novada administratīvajā teritorijā.
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3. Saglabāt Alūksnes novada pašvaldības tiešo līdzdalību SIA “Alūksnes primārās veselības

aprūpes centrs”.

Domes priekšsēdētājs A.DUKULIS
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ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 

Reģistrācijas numurs 90000018622 

Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV – 4301, tālruņi: 64381496, 29453047, e-pasts: dome@aluksne.lv, 

www.aluksne.lv 

A/S „SEB banka”, kods UNLALV2X, konts Nr.LV58UNLA0025004130335   

Alūksnē 

2020. gada 26. novembrī sēdes protokols Nr.18, 12. p. 

ALŪKSNES NOVADA DOMES 

LĒMUMS Nr.299 

Par tiešo līdzdalību sabiedrībā ar ierobežotu atbildību 

“Alūksnes slimnīca” 

Ar Alūksnes novada domes 2015.gada 23.decembra lēmumu Nr. 403 “Par tiešo 

līdzdalību sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Alūksnes slimnīca”” (turpmāk – SIA “Alūksnes 

slimnīca”) Alūksnes novada pašvaldības līdzdalība SIA “Alūksnes slimnīca” atzīta par 

atbilstošu Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4.panta 

nosacījumiem, noteikts, ka SIA “Alūksnes slimnīca” vispārējais stratēģiskais mērķis ir 

nodrošināt iedzīvotāju medicīnisko aprūpi atbilstoši valdības un pašvaldības apstiprinātajai 

veselības aprūpes bāzes programmai. 

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma (turpmāk – 

Likums) 7.panta pirmā daļa noteic, ka publiskai personai ir pienākums ne retāk kā reizi piecos 

gados pārvērtēt katru tās tiešo līdzdalību kapitālsabiedrībā un atbilstību Likuma 4.panta 

nosacījumiem. Šo prasību nepiemēro, ja Likumā ir noteikts, ka attiecīgās kapitālsabiedrības 

kapitāla daļas vai akcijas ir atsavināmas. 

Likuma 7.panta otrā daļa noteic, ka lēmumu par publiskas personas līdzdalības 

saglabāšanu kapitālsabiedrībās pieņem attiecīgās publiskās personas augstākā lēmējinstitūcija. 

Lēmumā ietver vērtējumu attiecībā uz atbilstību Likuma 4.panta nosacījumiem un vispārējos 

stratēģiskos mērķus. 

Likuma 4.panta pirmā daļa noteic, ka publiska persona drīkst iegūt un saglabāt līdzdalību 

kapitālsabiedrībā atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma (turpmāk – VPIL)  88.pantam. 

VPIL 87.panta pirmā un trešā daļa noteic, ka publiska persona privāto tiesību jomā 

darbojas veicot darījumus, kas nepieciešami tās darbības nodrošināšanai, sniedzot 

pakalpojumus un veicot komercdarbību. Pašvaldību kapitālsabiedrībām nevar izvirzīt citus 

mērķus, kas neizriet no pašvaldību autonomajām funkcijām.  

Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktam, viena no 

pašvaldības autonomajām funkcijām ir nodrošināt veselības aprūpes pieejamību. 

SIA “Alūksnes slimnīca” Alūksnes novada pašvaldībai pieder 81,91886% kapitāla daļu 

un Apes novada pašvaldībai – 18,08114 % kapitāla daļu. 

SIA “Alūksnes slimnīca” pamatdarbības virziens ir veselības aprūpes pakalpojumu 

sniegšana. 

SIA “Alūksnes slimnīca” ir lokāla, neatliekamā daudzprofilu II līmeņa slimnīca, kas 

prioritāri sniedz neatliekamo medicīnisko palīdzību divdesmit četras stundas diennaktī  šādos 

profilos: ķirurģija, reanimācija un intensīvā terapija, traumatoloģija, terapija, neiroloģija, bērnu 

pediatrija un ginekoloģija. SIA “Alūksnes slimnīca” sniedz neatliekamo ambulatoro un 
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stacionāro palīdzību Alūksnes, Apes un citu novadu iedzīvotājiem, kā arī Nacionālo Bruņoto 

spēku un NATO kontingenta karavīriem.  

VPIL 88.panta pirmā daļa nosaka, ka publiska persona var veikt komercdarbību, ja īstenojas 

viens no šādiem nosacījumiem: tiek novērsta tirgus nepilnība; tiek radītas preces vai 

pakalpojumi, kas ir stratēģiski svarīgi valsts vai pašvaldības administratīvās teritorijas attīstībai 

vai valsts drošībai; tiek pārvaldīti tādi īpašumi, kas ir stratēģiski svarīgi valsts vai pašvaldības 

administratīvās teritorijas attīstībai vai valsts drošībai. 

Atbilstoši VPIL 88.panta otrajai daļai, kas noteic, ka publiska persona, veicot izvērtējumu, 

konsultējas ar kompetentajām institūcijām konkurences aizsardzības jomā un komersantus 

pārstāvošām biedrībām vai nodibinājumiem, kā arī ievēro komercdarbības atbalsta kontroles 

jomu regulējošo normatīvo aktu prasības, Alūksnes novada pašvaldība lūgusi sniegt viedokli 

Latvijas slimnīcu biedrībai, Latvijas ārstu biedrībai un biedrībai “Alūksnes nevalstisko 

organizāciju atbalsta centrs”, kā arī konsultējusies ar Konkurences padomi. 

Latvijas slimnīcu biedrība uzskata, ka Alūksnes novada pašvaldības iesaiste kā kapitāla 

daļu turētājam SIA “Alūksnes slimnīca” ir saglabājama. 

Biedrība “Alūksnes nevalstisko organizāciju atbalsta centrs” norādījusi, ka SIA “Alūksnes 

slimnīca” ir labākais veids kā organizēt Alūksnes novada iedzīvotājiem veselības aprūpes 

pieejamību tuvāk viņu dzīvesvietai. SIA “Alūksnes slimnīca” nodrošina ambulatoros un 

stacionāros pakalpojumus, kā arī neatliekamo medicīnisko palīdzību. Līdzvērtīga veselības 

aprūpes pakalpojuma sniedzēja novada administratīvajā teritorijā nav, tādēļ svarīgi saglabāt 

pašvaldības līdzdalību SIA “Alūksnes slimnīca”, tādejādi nodrošinot plaša spektra veselības 

aprūpes pakalpojumu pieejamību Alūksnes novada iedzīvotājiem. 

Konkurences padome atzinusi, ka SIA “Alūksnes slimnīca” darbības rezultātā tiek sniegti 

pakalpojumi, kas ir atzīstami par stratēģiski svarīgiem.  

Likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punkts noteic, ka pildot savas funkcijas, 

pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības veidot pašvaldības iestādes, dibināt biedrības 

vai nodibinājumus, kapitālsabiedrības, kā arī ieguldīt savus līdzekļus kapitālsabiedrībās.  

Lai nodrošinātu kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumus SIA “Alūksnes slimnīca” veic 

būtiskas investīcijas kapitālsabiedrības infrastruktūras un medicīnisko tehnoloģiju attīstībā. 

Alūksnes novada pašvaldība, kā viena no SIA “Alūksnes slimnīca” kapitāla daļu turētājām ir 

galvojusi SIA “Alūksnes slimnīca” ņemto kredītu Valsts kasē, piekritusi peļņu atstāt 

kapitālsabiedrības attīstībā. 

Saskaņā ar Alūksnes novada domes 28.01.2016. saistošajiem noteikumi Nr. 4/2016 “Par 

pašvaldības stipendiju piešķiršanu speciālistu piesaistei” un 26.04.2018. saistošajiem 

noteikumiem Nr. 7/2018 “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Alūksnes novadā” 

Alūksnes novada pašvaldība iesaistās jauno ārstu speciālistu piesaistīšanā. 

Ar Alūksnes novada domes 25.10.2012. lēmumu Nr. 351 apstiprinātajā Alūksnes novada 

ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2012.-2030.gadam kā viens no uzdevumiem norādīts –

nodrošināt veselības aprūpes pieejamības daudzveidību, saglabāt Alūksnes daudzprofilu 

slimnīcu, atbalstīt rehabilitācijas centra izveidi. 

Saskaņā ar Veselības ministrijas izstrādāto sabiedrības  veselības pamatnostādņu 2014.-

2020.gadam vidēja termiņa politikas plānošanas dokumentu, kas izstrādāts saskaņā ar Latvijas 

Nacionālo attīstības plānu 2014.-2020.gadam, SIA “Alūksnes slimnīca” vispārējie stratēģiskie 

mērķi vidēja termiņa darbības stratēģijā 2017.-2020.gadam ir norādīti šādi: kvalitatīvi veselības 

aprūpes pakalpojumi; veselības aprūpes pakalpojumu – neatliekamās medicīniskās palīdzības 

pieejamība  24 stundas diennaktī Alūksnes un Apes novada iedzīvotājiem; publisko telpu 

labiekārtošana. 

Alūksnes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā ir veselības aprūpes pakalpojumu 

segmenti, kuros SIA “Alūksnes slimnīca” ir konstatējami konkurenti, bet konkrēto 

pakalpojumu pārtraukšanas gadījumā pastāv iespēja veidoties tirgus nepietiekamībai, tādejādi 

radot negatīvu ietekmi uz konkrētā pakalpojuma pieejamību konkrētajā administratīvajā 

teritorijā, līdz ar ko SIA ”Alūksnes slimnīca” veselības aprūpes pakalpojumu saglabāšana ir 
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konkurenci neietekmējošs faktors. SIA “Alūksnes slimnīca” darbības rezultātā tiek radīti 

pakalpojumi, kas ir stratēģiski svarīgi ne tikai pašvaldības administratīvās teritorijas attīstībai, 

bet arī reģiona attīstībai un izriet no Alūksnes novada pašvaldības vispārējiem stratēģiskajiem 

mērķiem. SIA “Alūksnes slimnīca” uzdevumu – veselības aprūpes pieejamības nodrošināšanu 

veic efektīvi un tādejādi, no sabiedrības interešu viedokļa, pašvaldības līdzdalība 

kapitālsabiedrībā ir labākais veids kā organizēt Alūksnes novada iedzīvotājiem veselības 

aprūpes pieejamību tuvāk viņu dzīvesvietai. 

 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās 

daļas 1.punktu, 15.panta pirmās daļas 6.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 87.panta 

pirmo daļu, 88.panta pirmo un otro daļu, Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību 

pārvaldības likuma 4.panta pirmo daļu, 7.pantu, Alūksnes novada dome nolemj: 

 

1. Atzīt, ka sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Alūksnes slimnīca” darbība atbilst 

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4.panta 

nosacījumiem. 

2. Noteikt, ka sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Alūksnes slimnīca” vispārējais 

stratēģiskais mērķis ir kvalitatīvas veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības 

nodrošināšana Alūksnes novada administratīvajā teritorijā. 

3. Saglabāt Alūksnes novada pašvaldības tiešo līdzdalību sabiedrībā ar ierobežotu 

atbildību “Alūksnes slimnīca”. 

 

Domes priekšsēdētājs                 A.DUKULIS 
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Alūksnē 

2020. gada 26. novembrī                                                                 sēdes protokols Nr.18, 13. p. 

 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.300 

 

Par tiešo līdzdalību sabiedrībā ar ierobežotu atbildību  

“Alūksnes enerģija” 

 

Ar Alūksnes novada domes 2015.gada 23.decembra lēmumu Nr. 405 “Par tiešo 

līdzdalību akciju sabiedrībā “Simone”” Alūksnes novada pašvaldības līdzdalība akciju 

sabiedrībā “Simone” atzīta par atbilstošu Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību 

pārvaldības likuma 4.panta nosacījumiem un noteikts vispārējais stratēģiskais mērķis – 

nodrošināt Alūksnes pilsētas teritorijā centralizētās siltumapgādes pakalpojumu. 

2020.gada 20.maijā reorganizācijas rezultātā akciju sabiedrība “Simone” tika pārveidota 

par sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Alūksnes enerģija” (turpmāk – SIA “Alūksnes 

enerģija”) . 

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma (turpmāk – 

Likums) 7.panta pirmā daļa noteic, ka publiskai personai ir pienākums ne retāk kā reizi piecos 

gados pārvērtēt katru tās tiešo līdzdalību kapitālsabiedrībā un atbilstību Likuma 4.panta 

nosacījumiem. Šo prasību nepiemēro, ja Likumā ir noteikts, ka attiecīgās kapitālsabiedrības 

kapitāla daļas vai akcijas ir atsavināmas. 

Likuma 7.panta otrā daļa noteic, ka lēmumu par publiskas personas līdzdalības 

saglabāšanu kapitālsabiedrībās pieņem attiecīgās publiskās personas augstākā lēmējinstitūcija. 

Lēmumā ietver vērtējumu attiecībā uz atbilstību Likuma 4.panta nosacījumiem un vispārējos 

stratēģiskos mērķus. 

Likuma 4.panta pirmā daļa noteic, ka publiska persona drīkst iegūt un saglabāt līdzdalību 

kapitālsabiedrībā atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma (turpmāk – VPIL)  88.pantam. 

VPIL 87.panta pirmā un trešā daļa noteic, ka publiska persona privāto tiesību jomā 

darbojas veicot darījumus, kas nepieciešami tās darbības nodrošināšanai, sniedzot 

pakalpojumus un veicot komercdarbību. Pašvaldību kapitālsabiedrībām nevar izvirzīt citus 

mērķus, kas neizriet no pašvaldību autonomajām funkcijām.  

Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktam, viena no 

pašvaldības autonomajām funkcijām ir organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus, t.sk. 

siltumapgādi, neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds.  

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Alūksnes enerģija” 100% kapitāla daļu turētāja ir 

Alūksnes novada pašvaldība.  

SIA “Alūksnes enerģija” pamatdarbība ir siltumenerģijas ražošana, pārvade un 

tirdzniecība.  
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Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas Siltumenerģijas tirgotāju reģistra 

informācija liecina, ka Alūksnes novadā ir viens komersants, kas veic siltumenerģijas 

pakalpojumu sniegšanu, un tas ir SIA “Alūksnes enerģija”. 

Alūksnes novada pašvaldība ir deleģējusi  SIA “Alūksnes enerģija” sniegt centralizētas 

siltumapgādes pakalpojumus Alūksnes novada Alūksnes pilsētas un no 2018.gada arī Alūksnes 

novada Jaunlaicenes un Mālupes pagastu administratīvajās teritorijās esošajām fiziskajām un 

juridiskajām personām, valsts un pašvaldības iestādēm un to struktūrvienībām.  

VPIL 88.panta pirmā daļa nosaka, ka publiska persona var veikt komercdarbību, ja īstenojas 

viens no šādiem nosacījumiem: tiek novērsta tirgus nepilnība; tiek radītas preces vai 

pakalpojumi, kas ir stratēģiski svarīgi valsts vai pašvaldības administratīvās teritorijas attīstībai 

vai valsts drošībai; tiek pārvaldīti tādi īpašumi, kas ir stratēģiski svarīgi valsts vai pašvaldības 

administratīvās teritorijas attīstībai vai valsts drošībai. 

Atbilstoši VPIL 88.panta otrajai daļai, kas noteic, ka publiska persona, veicot izvērtējumu, 

konsultējas ar kompetentajām institūcijām konkurences aizsardzības jomā un komersantus 

pārstāvošām biedrībām vai nodibinājumiem, kā arī ievēro komercdarbības atbalsta kontroles 

jomu regulējošo normatīvo aktu prasības, Alūksnes novada pašvaldība lūdza sniegt viedokli 

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamerai un biedrībai “Latvijas siltumuzņēmumu 

asociācija”, kā arī konsultējusies ar Konkurences padomi. 

Konkurences padome atzinusi, ka SIA “Alūksnes enerģija” sniegtie pakalpojumi – 

siltumenerģijas ražošana, realizācija un pārdošana – ir atzīstami par stratēģiski svarīgiem 

pakalpojumiem VPIL 88.panta pirmās daļas 2.punkta izpratnē. Šādus pakalpojumus 

administratīvajā teritorijā citi tirgus dalībnieki nepiedāvā, kā arī to ienākšana šajā tirgū ir 

apgrūtināta un ar augstām barjerām: atbilstošas infrastruktūras neesamība (siltumtīkli), augstas 

investīcijas ražošanas uzsākšanai, augsts risks par savlaicīgu klientu maksājumu izpildi, 

sabiedriski regulēts pakalpojums. Konkurences padome neiebilst pret Alūksnes novada 

pašvaldības līdzdalības saglabāšanu SIA “Alūksnes enerģija”. 

Siltumenerģijas ražošana, pārvade un tirdzniecība ir stratēģiski svarīga nozare, jo nodrošina 

sabiedrisko pakalpojumu – centralizētu siltumapgādi, ko regulē speciāli normatīvie akti, 

nosakot īpašas prasības pakalpojuma sniegšanai. Saskaņā ar likuma “Par sabiedrisko 

pakalpojumu regulatoriem” 4.panta pirmo daļu, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir tāds 

komersants, kurš sniedz pakalpojumus noteiktā teritorijā un kura darbība sabiedrisko 

pakalpojumu sniegšanā tiek regulēta ar šo likumu.  

Saskaņā ar Enerģētikas likumu, energoapgādes komersants ir licencēts komersants, kas 

nodarbojas ar energoapgādi. SIA “Alūksnes enerģija” savu darbību veic saskaņā ar Sabiedrisko 

pakalpojumu regulēšanas komisijas izsniegto licenci Nr. E23059/2, kas ir spēkā līdz 2037.gada 

13.oktobrim. 

SIA “Alūksnes enerģija” no 2017.gada 1.janvāra ir spēkā Sabiedrisko pakalpojumu 

regulēšanas komisijas apstiprinātais siltumenerģijas tarifs 55,05 EUR/MWh (bez PVN). 

SIA “Alūksnes enerģija” uztur siltumenerģijas pārvades un sadales veikšanai 

nepieciešamos objektus, nodrošina nepārtrauktu pakalpojuma sniegšanu, pakalpojumu drošības 

prasību ievērošanu un darbinieku kvalifikācijas atbilstību, kā arī normatīvajiem aktiem 

atbilstošu kvalitāti. 

Likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punkts noteic, ka pildot savas funkcijas, 

pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības veidot pašvaldību iestādes, dibināt biedrības 

vai nodibinājumus, kapitālsabiedrības, kā arī ieguldīt savus līdzekļus kapitālsabiedrībās. 

Alūksnes novada pašvaldība ir atsavinājusi SIA “Alūksnes enerģija” sev piederošos 

siltumapgādes tīklus, kā atsavināšanas veidu nosakot to (kā mantiskā ieguldījuma) ieguldīšanu 

kapitālsabiedrības pamatkapitālā un nosakot, ka tie izmantojami tikai kapitālsabiedrības 

saimnieciskās darbības – siltumapgādes pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanai. 

Atbilstoši vidēja termiņa darbības stratēģijai 2020.-2022.gadam, SIA “Alūksnes enerģija” 

uzdevums -  nodrošināt Alūksnes novada Alūksnes pilsētu un Alūksnes novada Mālupes un 

alu
ks

ne
.lv



Jaunlaicenes pagastus ar drošu, kvalitatīvu, videi draudzīgu un ilgtspējīgu centralizētu 

siltumapgādi. 

SIA “Alūksnes enerģija” stratēģiskie mērķi: piedāvāt gala lietotājam centralizētās 

siltumapgādes sistēmu kā efektīvāko un ilgtspējīgāko siltumapgādes risinājumu Alūksnes 

pilsētā un novadā; nodrošināt kvalitatīvu, drošu un nepārtrauktu centralizētās siltumapgādes 

pakalpojumu Alūksnes pilsētā un novadā; negatīvas ietekmes uz vidi samazināšana, palielinot 

energoefektivitāti. 

Ņemot vērā, ka SIA „Alūksnes enerģija” darbība ir saistīta ar pamatvajadzību 

nodrošināšanu, kas ir Alūksnes novada domes deleģēta funkcija, kā arī to, ka kapitālsabiedrība 

darbojas stratēģiski svarīgā nozarē, kura ir būtiska pašvaldības funkciju īstenošanai, Alūksnes 

novada pašvaldības līdzdalība SIA “Alūksnes enerģija” ir labākais veids kā organizēt 

iedzīvotājiem siltumapgādes pieejamību, jo alternatīva pakalpojuma sniedzēja novadā nav. SIA 

“Alūksnes enerģija” komercdarbība tiek īstenota regulējamā nozarē tirgus nepilnības – dabiskā 

monopola apstākļos. 

 

Pamatojoties uz iepriekš minēto un uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 

1.punktu, 15.panta pirmās daļas 1.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 87.panta pirmo 

daļu, 88.panta pirmo un otro daļu, Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību 

pārvaldības likuma 4.panta pirmo daļu, 7.pantu, Alūksnes novada dome nolemj: 

 

1. Atzīt, ka sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Alūksnes enerģija” darbība atbilst Publiskas 

personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4.panta nosacījumiem. 

2. Noteikt, ka sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Alūksnes enerģija” vispārējais stratēģiskais 

mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu, drošu un nepārtrauktu siltumapgādes pakalpojumu 

Alūksnes novada  Alūksnes pilsētā un Alūksnes novada Mālupes un Jaunlaicenes pagastos. 

3. Saglabāt Alūksnes novada pašvaldības tiešo līdzdalību sabiedrībā ar ierobežotu atbildību 

“Alūksnes enerģija”. 

 

Domes priekšsēdētājs                 A.DUKULIS 
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Alūksnē 

2020. gada 26. novembrī                                                                 sēdes protokols Nr.18, 14. p. 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.301 

 

Par tiešo līdzdalību sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Rūpe” 

 

Ar 2015.gada 23.decembra Alūksnes novada domes lēmumu Nr. 404 “Par tiešo 

līdzdalību sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Rūpe” (turpmāk – SIA “Rūpe”) Alūksnes novada 

pašvaldības līdzdalība SIA “Rūpe” atzīta par atbilstošu Publiskas personas kapitāla daļu un 

kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4.panta nosacījumiem un noteikts SIA “Rūpe” vispārējais 

stratēģiskais mērķis. 

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma (turpmāk – 

Likums) 7.panta pirmā daļa noteic, ka publiskai personai ir pienākums ne retāk kā reizi piecos 

gados pārvērtēt katru tās tiešo līdzdalību kapitālsabiedrībā un atbilstību Likuma 4.panta 

nosacījumiem. Šo prasību nepiemēro, ja Likumā ir noteikts, ka attiecīgās kapitālsabiedrības 

kapitāla daļas vai akcijas ir atsavināmas. 

Likuma 7.panta otrā daļa noteic, ka lēmumu par publiskas personas līdzdalības 

saglabāšanu kapitālsabiedrībās pieņem attiecīgās publiskās personas augstākā lēmējinstitūcija. 

Lēmumā ietver vērtējumu attiecībā uz atbilstību Likuma 4.panta nosacījumiem un vispārējos 

stratēģiskos mērķus. 

Likuma 4.panta pirmā daļa noteic, ka publiska persona drīkst iegūt un saglabāt līdzdalību 

kapitālsabiedrībā atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma (turpmāk – VPIL)  88.pantam. 

VPIL 87.panta pirmā un trešā daļa noteic, ka publiska persona privāto tiesību jomā 

darbojas veicot darījumus, kas nepieciešami tās darbības nodrošināšanai, sniedzot 

pakalpojumus un veicot komercdarbību. Pašvaldību kapitālsabiedrībām nevar izvirzīt citus 

mērķus, kas neizriet no pašvaldību autonomajām funkcijām.  

Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktam, viena no 

pašvaldības autonomajām funkcijām ir organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus 

(ūdensapgāde un kanalizācija) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds.  

SIA “Rūpe” 100% kapitāla daļu turētāja ir Alūksnes novada pašvaldība.  

SIA “Rūpe” pamatdarbība ir ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde, notekūdeņu savākšana 

un attīrīšana. Savu darbību SIA “Rūpe” veic saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas 

komisijas apstiprinātiem tarifiem. 

SIA “Rūpe” papildus galvenajam darbības virzienam piedāvā asenizācijas pakalpojumus, 

tehnisko noteikumu izstrādi ūdensapgādei un kanalizācijai, ūdensvada un kanalizācijas pievadu 

izbūves pakalpojumus, ūdensvada un kanalizācijas remonta pakalpojumus, ūdens skaitītāju 

uzstādīšanas un plombēšanas pakalpojumus, kā arī bioloģisko tualešu nomu.  
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Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas Ūdenssaimniecības pakalpojumu 

sniedzēju reģistra informācija liecina, ka Alūksnes novada administratīvajā teritorijā ir viens 

komersants, kas sniedz ūdenssaimniecības pakalpojumus, un tas ir SIA “Rūpe”. 

Saskaņā ar Alūksnes novada domes 2018.gada 22.marta lēmumu Nr. 86 “Par Alūksnes 

novada pašvaldības autonomās funkcijas – ūdensapgādes un kanalizācijas sabiedriskā 

pakalpojuma sniegšanas organizēšanas deleģēšanu SIA “Rūpe” un 2018.gada 31.augusta 

līgumu par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu, Alūksnes novada 

pašvaldība ir deleģējusi  SIA “Rūpe” sniegt ūdensapgādes un kanalizācijas  pakalpojumus 

Alūksnes novada administratīvajā teritorijā.  

Atbilstoši Alūksnes novada domes 2019.gada 28.marta saistošo noteikumu Nr. 5/2019 

“Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Alūksnes 

novadā” prasībām vienīgais reģistrētais asenizācijas pakalpojumu sniedzējs Alūksnes novada 

teritorijā ir SIA “Rūpe”, līdz ar ko pašvaldībai ir jāsaglabā šis pakalpojums, jo privātie tirgus 

dalībnieki nav spējīgi nodrošināt pakalpojuma pieejamību. 

Attiecībā uz bioloģisko tualešu iznomāšanu, alternatīva pakalpojuma sniedzēja darbība 

novadā nav identificēta un piedāvājumi šādas funkcijas veikšanai nav saņemti. 

VPIL 88.panta pirmā daļa nosaka, ka publiska persona var veikt komercdarbību, ja īstenojas 

viens no šādiem nosacījumiem: tiek novērsta tirgus nepilnība; tiek radītas preces vai 

pakalpojumi, kas ir stratēģiski svarīgi valsts vai pašvaldības administratīvās teritorijas attīstībai 

vai valsts drošībai; tiek pārvaldīti tādi īpašumi, kas ir stratēģiski svarīgi valsts vai pašvaldības 

administratīvās teritorijas attīstībai vai valsts drošībai. 

Atbilstoši VPIL 88.panta otrajai daļai, kas noteic, ka publiska persona, veicot izvērtējumu, 

konsultējas ar kompetentajām institūcijām konkurences aizsardzības jomā un komersantus 

pārstāvošām biedrībām vai nodibinājumiem, kā arī ievēro komercdarbības atbalsta kontroles 

jomu regulējošo normatīvo aktu prasības, Alūksnes novada pašvaldība lūdza sniegt viedokli 

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamerai un biedrībai “Latvijas ūdensapgādes un 

kanalizācijas uzņēmumu asociācijai”, kā arī ir konsultējusies ar Konkurences padomi. 

Konkurences padome norāda, ka tai nav iebildumu pret Alūksnes novada pašvaldības 

līdzdalības saglabāšanu SIA “Rūpe” attiecībā uz tās sniegtajiem pamata pakalpojumiem 

(sabiedriskie ūdens saimniecības pakalpojumi – ūdens ieguve, attīrīšana un sadale, notekūdeņu 

savākšana un attīrīšana), kas atzīstami par stratēģiski svarīgiem pakalpojumiem VPIL 88.panta 

pirmās daļas 2.punkta izpratnē, kā arī papildu pakalpojumiem, kā asenizācija un ūdens 

skaitītāju uzstādīšana un plombēšana, kuru sniegšana ir attaisnojuma ar VPIL 88.panta pirmās 

daļas 1.punktā noteikto izņēmumu. Attiecībā uz SIA “Rūpe” sniegtajiem papildu 

pakalpojumiem, kā BIO tualešu noma, ūdensvada un kanalizācijas pievadu izbūve, ūdensvada 

un kanalizācijas remonts, ūdens skaitītāju uzstādīšana un plombēšana, nepieciešams veikt 

papildus izvērtējumu, atkārtoti konsultēties ar Konkurences padomi un komersantu 

nevalstiskajām organizācijām. 

Likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punkts noteic, ka pildot savas funkcijas, 

pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības veidot pašvaldību iestādes, dibināt biedrības 

vai nodibinājumus, kapitālsabiedrības, kā arī ieguldīt savus līdzekļus kapitālsabiedrībās. 

Alūksnes novada pašvaldība ir atsavinājusi SIA “Rūpe” sev piederošos ūdenssaimniecības 

tīklus, kā atsavināšanas veidu nosakot to (kā mantiskā ieguldījuma) ieguldīšanu 

kapitālsabiedrības pamatkapitālā un nosakot, ka tie izmantojami tikai kapitālsabiedrības 

saimnieciskās darbības – ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas pakalpojumu 

sniegšanas nodrošināšanai. 

Nozares svarīguma nosacījumi ir iekļauti ar Alūksnes novada domes 25.10.2012. lēmumu 

Nr. 351 apstiprinātajā Alūksnes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2012.-2030.gadam, kur  

viens no uzdevumiem ir attīstīt novadu par vietu, kurā pieejama kvalitatīva un ekonomiska 

inženierapgāde un efektīvi komunālie pakalpojumi. 

Atbilstoši vidēja termiņa darbības stratēģijai 2020.-2022.gadam, SIA “Rūpe” 

pamatuzdevums -  nodrošināt augstas kvalitātes ūdenssaimniecības pakalpojumu Alūksnes 
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novada pašvaldības teritorijā, ievērojot klientu intereses un sabiedrības kopīgas intereses vides 

aizsardzības jomā. 

SIA “Rūpe” vispārējais stratēģiskais mērķis ir nodrošināt Alūksnes un Alūksnes novada 

iedzīvotājus ar komunālajiem pakalpojumiem (ūdensapgāde un kanalizācija; notekūdeņu 

savākšana, novadīšana un attīrīšana) atbilstoši valdības un pašvaldības apstiprinātajai politikai 

tādā veidā, lai: tiktu ievērotas Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības; nepārtraukti tiktu 

nodrošināti ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumi; pakalpojums atbilstu normatīvajos 

aktos izvirzītajiem pakalpojumiem kvalitātes kritērijiem; SIA “Rūpe” darbotos rentabli, 

izmantojot ilgtspējīgus risinājumus un labākās pieejamās tehnoloģiskās metodes. 

SIA “Rūpe” stratēģiskie mērķi: kvalitatīva ūdenssaimniecības pakalpojuma sniegšana un 

tehnoloģiski efektīvas ūdenssaimniecības sistēmas nodrošināšana; ūdenssaimniecības 

pakalpojumu pieejamības īpatsvara palielināšana; efektīva uzņēmuma resursu izmantošana. 

Ņemot vērā, ka SIA „Rūpe” darbība ir saistīta ar pamatvajadzību nodrošināšanu 

iedzīvotājiem, kas ir Alūksnes novada domes deleģēta funkcija, kā arī to, ka kapitālsabiedrība 

darbojas stratēģiski svarīgā nozarē, kura ir būtiska pašvaldības funkciju īstenošanai un kuras 

infrastruktūras attīstībai nepieciešami lieli kapitālieguldījumi, kā arī tās komercdarbība tiek 

īstenota regulējamā nozarē tirgus nepilnības – dabiskā monopola apstākļos, Alūksnes novada 

pašvaldības līdzdalība SIA „Rūpe” saglabājama.  

 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās 

daļas 1.punktu, 15.panta pirmās daļas 1.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 87.panta 

pirmo daļu, 88.panta pirmo un otro daļu, Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību 

pārvaldības likuma 4.panta pirmo daļu, 7.pantu, Alūksnes novada dome nolemj: 

 

1. ATZĪT, ka sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Rūpe” darbība atbilst Publiskas personas 

kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4.panta nosacījumiem. 

2. NOTEIKT, ka sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rūpe” vispārējais stratēģiskais mērķis ir 

nodrošināt Alūksnes novada iedzīvotājus ar komunālajiem pakalpojumiem (ūdensapgāde 

un kanalizācija; notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana) atbilstoši valdības un 

pašvaldības apstiprinātajai politikai. 

3. SAGLABĀT Alūksnes novada pašvaldības tiešo līdzdalību sabiedrībā ar ierobežotu 

atbildību “Rūpe”.  

4. VEIKT papildus izvērtējumu un atkārtoti konsultēties ar Konkurences padomi un 

komersantu nevalstiskajām organizācijām attiecībā uz sabiedrības ar ierobežotu atbildību 

“Rūpe” papildus pakalpojumiem (BIO tualešu noma, ūdensvada un kanalizācijas pievadu 

izbūve, ūdensvada un kanalizācijas remonts, ūdens skaitītāju uzstādīšana un plombēšana). 

 

Domes priekšsēdētājs                 A.DUKULIS 
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Alūksnē 

2020. gada 26. novembrī                                                                 sēdes protokols Nr.18, 15. p. 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.302 

 

Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības 2011. gada 24. februāra nolikumā 

Nr. 4/2011 “Ilzenes bibliotēkas nolikums” 

 

 Pamatojoties uz Bibliotēku likuma 4. panta otro daļu, likuma “Par pašvaldībām” 

21. panta pirmās daļas 27. punktu, 

 

1. Izdarīt grozījumus Alūksnes novada pašvaldības 2011. gada 24. februāra nolikumā 

Nr. 4/2011 “Ilzenes bibliotēkas nolikums” un turpmāk izteikt nolikuma 5. punktu šādā 

redakcijā: 

 “5. Bibliotēkas juridiskā adrese ir: “Dailēs”, Jaunzemos, Ilzenes pagastā, Alūksnes novadā, 

LV- 4344.” 

 

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

 

Domes priekšsēdētājs          A.DUKULIS 

  

alu
ks

ne
.lv

https://dvs.aluksne.lv/Documents/Update/1150428
https://dvs.aluksne.lv/Documents/Update/1150428
https://dvs.aluksne.lv/Documents/Update/1150428
https://dvs.aluksne.lv/Documents/Update/1150428
https://dvs.aluksne.lv/Documents/Update/1150428


   
 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 

Reģistrācijas numurs 90000018622 

Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV – 4301, tālruņi: 64381496, 29453047, e-pasts: dome@aluksne.lv, 

www.aluksne.lv 

A/S „SEB banka”, kods UNLALV2X, konts Nr.LV58UNLA0025004130335   

Alūksnē 

2020. gada 26. novembrī                                                                 sēdes protokols Nr.18, 16. p. 
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LĒMUMS Nr.303 

 

Par Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes struktūrvienības “Alūksnes novada 

Naktspatversme” likvidāciju 

Saskaņā ar 2018. gada un 2019. gada Pārskatiem par sociālajiem pakalpojumiem un 

sociālo palīdzību Alūksnes novada pašvaldībā kopš 2018. gada 1. oktobra Alūksnes novada 

Naktspatversmes pakalpojumu nav saņēmusi neviena persona. Ņemot vērā, ka Alūksnes 

novada Naktspatversmes pakalpojums nav pieprasīts un 

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 8. punktu, Sociālo 

pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 9. panta ceturto daļu, 

 

1. Likvidēt Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes struktūrvienību “Alūksnes novada 

Naktspatversme”. 

2. Likvidāciju pabeigt līdz 2021. gada 31. janvārim. 

3. Noteikt Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes vadītāju par atbildīgo personu 

likvidācijas procesa nodrošināšanu. 

4. Uzdot Sociālo lietu pārvaldei organizēt līguma slēgšanu par sociālo pakalpojumu 

naktspatversmē sniegšanu.  

5. Uzdot Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldei veikt tās struktūrvienības “Alūksnes 

novada Naktspatversme” izslēgšanu no Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistra. 

6. Uzdot Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldei izstrādāt noteikumus personu 

uzņemšanai krīzes telpās, to nolikumu un iekšējās kārtības noteikumus. 

7. Uzdot Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldei veikt attiecīgus grozījumus Alūksnes 

novada domes izdotajos normatīvajos aktos. 

8. Ar šī lēmuma spēkā stāšanās dienu atzīt par spēku zaudējušu Alūksnes novada domes 

2011. gada 24. novembra lēmumu Nr. 457 “Par Naktspatversmes izveidošanu”. 

9. Ar šī lēmuma spēkā stāšanās dienu atzīt par spēku zaudējušu Alūksnes novada domes 

2012. gada 25. oktobra lēmumu Nr. 361 “Par Alūksnes novada Naktspatversmes 

pakalpojuma maksas noteikšanu. 

10. Lēmums stājas spēkā ar 2021. gada 1. janvāri. 

 

Domes priekšsēdētājs                  A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr.304 

 

Par saistošo noteikumu Nr. 27/2020   

“Grozījums Alūksnes novada domes 2013.gada 28.novembra saistošajos noteikumos 

Nr.47/2013 “Alūksnes novada pašvaldības naudas balvas par izciliem sasniegumiem 

sportā un kultūrā piešķiršanas kārtība un apmērs” izdošanu   

  
 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu,   
 

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 27/2020 “Grozījums Alūksnes novada domes 

2013.gada 28.novembra saistošajos noteikumos Nr. 47/2013 “Alūksnes novada pašvaldības 

naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā un kultūrā piešķiršanas kārtība un apmērs” un 

to paskaidrojuma rakstu.  

  

Domes priekšsēdētājs                  A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr.305 

 

Par grozījumu Alūksnes novada domes 2019. gada 26. septembra lēmumā Nr. 276  

“Par Alūksnes Mūzikas skolas maksas pakalpojumiem” 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14.punkta g) 

apakšpunktu, Izglītības likuma 12. panta 2.1 daļu, Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52. panta 

pirmās daļas 12.punktu, Ministru kabineta 2013. gada 3. janvāra noteikumu Nr. 17 “Pievienotās 

vērtības nodokļa likuma normu piemērošanas kārtība un atsevišķas prasības pievienotās 

vērtības nodokļa maksāšanai un administrēšanai” 27. un 28.punktu, Alūksnes novada domes 

25.08.2011. saistošo noteikumu Nr. 23/2011 “Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Alūksnes 

novada pašvaldības profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestādēs” 3.punktu, 

 

1. Izdarīt grozījumu Alūksnes novada domes 26.09.2019. lēmumā Nr. 276 “Par Alūksnes 

Mūzikas skolas maksas pakalpojumiem” un izteikt Alūksnes Mūzikas skolas sniegto 

maksas pakalpojumu cenrāža 1.punktu jaunā redakcijā: 

1. Vecāku līdzfinansējums pamata (10V) un pilnas (20V) profesionālās ievirzes 

izglītības programmu apguvei 

Nr.  

p.k.  

Izglītības programmas nosaukums  EUR, mēnesī PVN  

  

1.1.  Taustiņinstrumentu spēle  20V 212 01 1; 10V 212 01 1  13,00  Nepiemēro  

1.2.  Stīgu instrumentu spēle   20V 212 02 1; 10V 212 02 1  13,00  Nepiemēro  

1.3.  Pūšaminstrumentu spēle 20V 212 03 1; 10V 212 03 1 13,00  Nepiemēro  

1.4.  Sitaminstrumentu spēle 20V 212 04 1 13,00  Nepiemēro  

1.5.  Vokālā mūzika  20V 212 06 1  13,00  Nepiemēro  

 

2. Lēmums stājas spēkā 2021. gada 1.janvārī. 

 

Domes priekšsēdētājs         A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr.306 

 

Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādē “Sprīdītis” 

 

Ņemot vērā Maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodiku un izcenojumu 

apstiprināšanas kārtību, kas apstiprināta ar Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektora 

22.05.2017. rīkojumu Nr. ANP/1-6/17/167, 

 

pamatojoties uz Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 13.punktu, likuma “Par 

pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14.punkta g) apakšpunktu, Pievienotās vērtības nodokļa 

likuma 52. panta pirmās daļas 12.punktu, Ministru kabineta 2013. gada 3. janvāra noteikumu 

Nr.17 “Pievienotās vērtības nodokļa likuma normu piemērošanas kārtība un atsevišķas prasības 

pievienotās vērtības nodokļa maksāšanai un administrēšanai” 30.punktu, 

 

1. Apstiprināt ēdināšanas pakalpojuma maksu Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādē 

“Sprīdītis” (turpmāk – Iestāde): 

Nr.p.k. Ēdienreize Ēdināšanas pakalpojuma maksa PVN 

Pastāvīgā 

daļa (ēdiena 

sagatavošanas 

izmaksas) 

Mainīgā 

daļa 

(produktu 

izmaksas) 

Kopā 

1.1. izglītojamajiem vecumā no viena līdz diviem gadiem, tajā skaitā pa ēdienreizēm 

 

1.1.1. Brokastis 0,36 0,25 0,61 Nepiemēro 

1.1.2. Pusdienas 0,36 0,52 0,88 Nepiemēro 

1.1.3. Launags 0,36 0,20 0,56 Nepiemēro 

 Kopā 1,08 0,97 2,05  

1.2. izglītojamajiem vecumā no trīs līdz sešiem gadiem, tajā skaitā pa ēdienreizēm: 

 

1.2.1. Brokastis 0,36 0,29 0,65 Nepiemēro 

1.2.2. Pusdienas 0,36 0,70 1,06 Nepiemēro 

1.2.3. Launags 0,36 0,23 0,59 Nepiemēro 

 Kopā 1,08 1,22 2,30  

1.3. izglītojamajiem, par kuriem Iestādē ir iesniegts ārsta atzinums par speciālā uztura 

nepieciešamību, tajā skaitā pa ēdienreizēm: 

1.3.1. Brokastis 0,36 0,28 0,64 Nepiemēro 

1.3.2. Pusdienas 0,36 0,66 0,82 Nepiemēro 
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1.3.3. Vakariņas 0,36 0,21 0,77 Nepiemēro 

 Kopā 1,08 1,15 2,23  

1.4.  darbiniekiem, tajā skaitā pa ēdienreizēm: 

1.4.1. Brokastis 0,36 0,42 0,78 Nepiemēro 

1.4.2. Pusdienas 0,36 0,72 1,08 Nepiemēro 

1.4.3. Launags 0,36 0,37 0,73 Nepiemēro 

 Kopā  1,08 1,51 2,59  

 

2. Lēmuma 1.1., 1.2. un 1.3. punktā noteiktajai ēdināšanas pakalpojuma maksai piemērojami 

Alūksnes novada domes saistošajos noteikumos par ēdināšanas pakalpojuma maksas 

atvieglojumiem Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēs un citos normatīvajos aktos 

noteiktie atvieglojumi. 

3. Lēmums stājas spēkā 2021. gada 1. janvārī. 

4. Ar šī lēmuma stāšanās dienu atzīt par spēku zaudējušu Alūksnes novada domes 25.07.2019. 

lēmumu Nr.223 “Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Alūksnes pirmsskolas izglītības 

iestādē “Sprīdītis”” (sēdes protokols Nr.8, 14. punkts). 

 

Domes priekšsēdētājs                A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr.307 

 

Par līdzekļu izdalīšanu Jaunannas pagasta pārvaldei no Alūksnes novada pašvaldības 

Ceļu un ielu uzkrājuma fonda 

Izskatot Jaunannas pagasta pārvaldes 11.11.2020. iesniegumu Nr. JNPP/1-5/20/20 “Par 

līdzekļu piešķiršanu un to izlietojuma saskaņošanu”, kas saņemts un reģistrēts Alūksnes novada 

pašvaldībā 11.11.2020. ar Nr. ANP/1-42/20/4137,  

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2.punktu, 21. panta 

pirmās daļas 2.punktu, likuma “Par pašvaldību budžetiem” 30. pantu, Alūksnes novada 

pašvaldības 2015.gada 29.janvāra noteikumu Nr. 1/2015 “Alūksnes novada pašvaldības Ceļu 

un ielu fonda pārvaldīšanas kārtība” (apstiprināta ar 29.01.2015. Alūksnes novada domes 

lēmumu Nr.12, protokols Nr.2, 9.punkts) 8.punktu, Alūksnes novada attīstības programmas 

2011.-2017. aktualizētā Investīciju plāna 2015.-2020.gadam 10.4.punktu, 

 

1. Izdalīt Jaunannas pagasta pārvaldei no Alūksnes novada pašvaldības Ceļu un ielu 

uzkrājuma fonda finansējumu 21 658 EUR (divdesmit viens tūkstotis seši simti 

piecdesmit astoņi euro) pašvaldības autoceļa “Jaunanna – Eizentāle” (4.kārta), 

Jaunannas pagastā pārbūvei un būvuzraudzībai. 

2. Alūksnes novada pašvaldības Finanšu nodaļai nodrošināt augstākminēto līdzekļu 

pārkārtošanu nākamajos budžeta grozījumos. 

 
Domes priekšsēdētājs                         A.DUKULIS 
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LĒMUMS Nr.308 

 

Par līdzekļu izdalīšanu Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas internātam 

 Izskatot Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 03.11.2020. iesniegumu Nr. AVG/1-

14/20/95, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 03.11.2020. ar Nr. ANP/1-42/20/4024,  

ņemot vērā Alūksnes novada izglītības attīstības programmas 2016.-2020. gadam, kas 

apstiprināta ar Alūksnes novada domes 24.03.2016. lēmumu Nr.103 (sēdes protokols Nr.5, 

37.punkts), Izglītības attīstības programmā paredzēto uzdevumu un pasākumu plāna 

1.1.1.apakšpunktu un Alūksnes novada domes Finanšu komitejas 19.11.2020. lēmumu (sēdes 

protokols Nr. 12, 15.punkts), 

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3.punktu, 15. panta 

pirmās daļas 4.punktu, 21. panta pirmās daļas 2. un 23.punktu, likuma “Par pašvaldību 

budžetiem” 30. pantu,  

 

1. Izdalīt finansējumu 6 000,00 EUR (sešu tūkstošu euro) apmērā Ernsta Glika Alūksnes 

Valsts ģimnāzijas internāta viena divistabu dzīvojamā bloka kosmētiskajam remontam 

un mēbeļu iegādei. 

2. Finansējumu nodrošināt, veicot Alūksnes novada pašvaldības budžeta 2020. gadam 

pārkārtojumu no uzskaites dimensijas 04126 “Alūksnes novada pašvaldības 

nodarbinātības pasākumi”. 

3. Lēmuma 1.punktā minēto finansējumu attiecināt uz 092140 uzskaites dimensiju – 

“Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas internāts”. 

4. Alūksnes novada pašvaldības Finanšu nodaļai nodrošināt augstākminēto līdzekļu 

pārkārtošanu nākamajos budžeta grozījumos 

5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu. 

 

Domes priekšsēdētājs                  A.DUKULIS 
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Lēmums satur ierobežotas pieejamības informāciju 

   
 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 

Reģistrācijas numurs 90000018622 

Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV – 4301, tālruņi: 64381496, 29453047, e-pasts: dome@aluksne.lv, 

www.aluksne.lv 

A/S „SEB banka”, kods UNLALV2X, konts Nr.LV58UNLA0025004130335   

Alūksnē 

2020. gada 26. novembrī                                                                 sēdes protokols Nr.18, 22. p. 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.309 

 

Par grozījumiem Alūksnes novada domes 31.01.2019. lēmumā Nr.15 “Par amata vietām 

un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā” 

Izskatot Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 04.11.2020. iesnieguma Nr. AVG/1-

14/20/97, kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 04.11.2020. ar Nr. ANP/1-42/20/4062, 

3.pielikumu, Ilzenes pagasta pārvaldes 09.11.2020. iesniegumu Nr. IPP/1-5/20/40 “Par 

grozījumiem Alūksnes novada domes 31.01.2019. lēmumā Nr.15 “Par amata vietām un 

atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā Ilzenes pagasta pārvaldē”, kas reģistrēts Alūksnes 

novada pašvaldībā 09.11.2020. ar Nr. ANP/1-42/20/4098, Alūksnes novada Sociālo lietu 

pārvaldes 09.11.2020. iesniegumu Nr. SLP/1-7/20/1056 “Par amatu vietām un darba slodzēm”, 

kas reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 09.11.2020. ar Nr. ANP/1-42/20/4114, Alūksnes 

novada vidusskolas 10.11.2020. iesniegumu Nr. Nr. ANV/5-01/20/61 “Par grozījumiem amatu 

sarakstā”, kas reģistrēts 10.11.2020. ar Nr. ANP/1-42/20/4119, Alūksnes novada 

Dzimtsarakstu nodaļas 20.10.2020. iesniegumu Nr. DZIM/4.10/20/14 “Par amata atlīdzību 

Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļas darbiniekiem”, kas reģistrēts Alūksnes novada 

pašvaldībā 20.10.2020. ar Nr. ANP/1-42/20/3826, Būvvaldes 24.09.2020. iesniegumu 

Nr. BUV/3-2/20/83 “Par jaunas amata vietas izveidi”, kas reģistrēts Alūksnes novada 

pašvaldībā 24.09.2020. ar Nr. ANP/1-42/20/3417, 

ņemot vērā provizoriskas Alūksnes novada pašvaldības 2021. gada budžeta iespējas, 

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 13.punktu, Alūksnes 

novada  domes 28.11.2013. noteikumu Nr.3/2013 “Par atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā” 

5.9. un 5.10. punktu,  

 

1. Ar 2020. gada 1.decembri izdarīt grozījumu Alūksnes novada domes 31.01.2019. 

lēmumā Nr.15 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”: 

1.1.Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldei (49.pielikums): 

1.1.1. likvidēt 22. un 36.pozīcijas amata vienības – kultūras pasākumu 

organizators, 

1.1.2. 10. un 25.pozīcijas amata vienībām – ēku un apsaimniekojamās 

teritorijas pārzinis, amatalgas un mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar 

amatalgas likmi un mēnešalgas likmi “[..]”, 

1.1.3. likvidēt 44.pozīcijas amata vienību – psihologs, 

1.1.4. likvidēt amatu saraksta 4.2. sadaļu “Alūksnes novada Naktspatversme”, 
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1.1.5. likvidēt 49.pozīcijas amata vienības – dežurants. 

2. Ar 2021.gada 1.janvāri izdarīt grozījumu Alūksnes novada domes 31.01.2019. 

lēmumā Nr.15 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”: 

2.1.Ilzenes pagasta pārvaldei (8.pielikums): 

2.1.1. likvidēt 4.pozīcijas amata vienību – palīgstrādnieks (sezonas), 

2.1.2. likvidēt 6.pozīcijas amata vienības – kurinātājs (sezonas), 

2.1.3. likvidēt 8.pozīcijas amata vienību – ansambļa vadītājs, 

2.1.4. likvidēt 10.pozīcijas amata vienību – sporta pasākumu organizators, 

2.1.5. 11.pozīcijas amata vienībai – ambulatorā dienesta ārsta palīgs, darba 

slodzi “0,4” aizstāt ar darba slodzi “0,2”, mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt 

ar mēnešalgas likmi “[..]”; 

2.2.Alūksnes novada vidusskolai (35.pielikums): 

2.2.1. likvidēt 15.pozīcijas amata vienību – remontstrādnieks, 

2.2.2. likvidēt 17.pozīcijas amata vienību – remontstrādnieks (sezonas); 

2.3.Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijai (36.pielikums): 

2.3.1. 15.pozīcijas amata vienībai – dienas dežurants, darba slodzi “1,00” 

aizstāt ar darba slodzi 0,5”, mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar mēnešalgas 

likmi “[..]”, 

2.3.2. 16.pozīcijas amata vienībai – apkopējs, darba slodzi “2,00” aizstāt ar 

darba slodzi “1,75”, mēnešalgas likmi “[..]” aizstāt ar mēnešalgas likmi 

“[..]”. 

3. Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļas amatu sarakstu (2.pielikums) un Būvvaldes 

amata sarakstu (5.pielikums) atstāt bez izmaiņām. 

 

Domes priekšsēdētājs                A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 

Reģistrācijas numurs 90000018622 

Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV – 4301, tālruņi: 64381496, 29453047, e-pasts: dome@aluksne.lv, 

www.aluksne.lv 

A/S „SEB banka”, kods UNLALV2X, konts Nr.LV58UNLA0025004130335   

Alūksnē 

2020. gada 26. novembrī                                                                 sēdes protokols Nr.18, 23. p. 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.310 

 

Par grozījumiem Alūksnes novada domes 28.11.2013. noteikumos Nr.3/2013 “Par 

atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā” 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 5. panta sesto daļu, 21. panta pirmās daļas 

13.punktu, 41. panta pirmās daļas 2.punktu, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un 

darbinieku atlīdzības likuma 4. panta otro daļu, 5. panta otro daļu, 

Izdarīt Alūksnes novada domes 28.11.2013. noteikumos Nr.3/2013 “Par atlīdzību 

Alūksnes novada pašvaldībā” šādus grozījumus: 

1. Aizstāt 2.2.punktā  skaitli un vārdus “2,292 (divi veseli 292 tūkstošdaļas)”  ar 

skaitli un vārdiem “2,183 (divi veseli 183 tūkstošdaļas)”. 

 

2. Aizstāt 3.1.punktā skaitli un vārdus “1,024 (viens vesels 24 tūkstošdaļas)” ar 

skaitli un vārdiem “0,978 (nulle vesels 978 tūkstošdaļas)”. 

 

3. Aizstāt 4.1.1.1.punktā  skaitli un vārdus “1,193 (viens vesels 193 tūkstošdaļas) 

ar skaitli un vārdiem “1,14 (viens vesels 14 simtdaļas)”. 

 

4.  Aizstāt 4.1.1.2.punktā skaitli un vārdus “0,853 (nulle vesels 853 tūkstošdaļas) 

ar skaitli un vārdiem “0,815 (nulle vesels 815 tūkstošdaļas)”. 

 

5. Aizstāt 4.1.2.1.punktā skaitli un vārdus “0,853 (nulle vesels 853 tūkstošdaļas) ar 

skaitli un vārdiem “0,815 (nulle vesels 815 tūkstošdaļas)”. 

 

6. Aizstāt 4.2.punktā skaitli un vārdus “1,193 (viens vesels 193 tūkstošdaļas) ar 

skaitli un vārdiem “1,14 (viens vesels 14 simtdaļas)”. 

 

7. Aizstāt  4.3. punktā skaitli un vārdus “0,853 (nulle vesels 853 tūkstošdaļas) ar 

skaitli un vārdiem “0,815 (nulle vesels 815 tūkstošdaļas)”. 

 

8. Papildināt ar 5.17.punktu šādā redakcijā: 

“5.17. Ja pasākumu (komandējums) apmeklē darbinieks, kurš pārstāv vairākas 

pašvaldības iestādes, tad ar to saistītos izdevumus apmaksā proporcionāli mēnešalgai no katras 

iestādes budžeta. Darbiniekam ir pienākums vienlaicīgi informēt visas iestādes par plānoto 

komandējumu.” 
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9. Papildināt ar 5.18.punktu šādā redakcijā: 

“5.18. Darbinieks var būt nodarbināts vairākos amatos, katrā amatā uz nepilnu laiku, 

bet kopumā pašvaldībā nepārsniedzot normālo darba laiku.” 

 

10. Svītrot 8.2.punktā vārdus “kuram tā ir pamatdarba vieta (iesniegta nodokļu 

grāmatiņa)”. 

 

11. Svītrot 9.4.punktā vārdus “kuram tā ir pamatdarba vieta (iesniegta nodokļu 

grāmatiņa)”. 

 

12. Izteikt 1.pielikumu šādā redakcijā: 

1.pielikums 

Darbinieku mēnešalgu noteikšanas tabula (euro) 

Mēnešalgu 

grupa 

1.kategorija 2.kategorija 3.kategorija 

min max min max min max 

16 - - - - 1318 2441 

15 - - 1005 2313 1042 2353 

14 - - 792 2105 820 2264 

13 547 1566 561 1792 597 1917 

12 520 1356 531 1549 567 1647 

11 510 1149 524 1310 524 1382 

10 506 987 513 1125 513 1287 

9 505 846 511 963 511 1190 

8 504 751 510 856 510 1093 

7 503 656 509 743 509 996 

6 502 589 508 667 508 899 

5 501 528 506 586 506 802 

4 500 516 504 526 504 705 

3 500 514 502 516 502 608 

2 500 513 500 515 500 530 

1 500 510 500 510 500 520 

 

Lēmums stājas spēkā  2021.gada 1.janvārī. 

Domes priekšsēdētājs        A.DUKULIS  
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ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 

Reģistrācijas numurs 90000018622 

Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV – 4301, tālruņi: 64381496, 29453047, e-pasts: dome@aluksne.lv, 

www.aluksne.lv 

A/S „SEB banka”, kods UNLALV2X, konts Nr.LV58UNLA0025004130335   

Alūksnē 

2020. gada 26. novembrī                                                                 sēdes protokols Nr.18, 24. p. 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.311 

 

Par grozījumiem Alūksnes novada domes 25.01.2018. lēmumā Nr. 33 “Par noteikumu 

Nr. 1/2018 “Par Alūksnes novada pagastu teritoriālo vienību infrastruktūras un vides 

kvalitātes uzlabošanas mērķprogrammu 2018.-2021.gadam” izdošanu” 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma “Par 

pašvaldību budžetiem” 30.pantu un ņemot vērā Alūksnes novada pašvaldības 2021.gada 

budžeta provizoriskās iespējas, 

Izdarīt Alūksnes novada domes 25.01.2018. lēmumā Nr. 33 “Par noteikumu Nr. 1/2018 

“Par Alūksnes novada pagastu teritoriālo vienību infrastruktūras un vides kvalitātes 

uzlabošanas mērķprogrammu 2018.-2021.gadam” izdošanu” (sēdes protokols Nr. 1, 34.p.) 

šādus grozījumus: 

 

1. Izteikt lēmuma un tā pielikuma nosaukumā noteikto noteikumu nosaukumu un tekstuālo 

atsauci uz to jaunā redakcijā: “Par Alūksnes novada pagastu teritoriālo vienību 

infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas mērķprogrammu 2018.-2022.gadam”. 

2. Aizstāt visā noteikumu tekstā skaitļus un vārdus “2018.-2021. gadu periods” (attiecīgajā 

locījumā) ar skaitļiem un vārdiem “2018.-2022. gadu periods” (attiecīgajā locījumā). 

3. Aizstāt noteikumu 1.punktā vārdus un skaitļus “četru (2018.-2021.) budžeta gadu 

periodā” ar vārdiem un skaitļiem “piecu (2018.-2022.) budžeta gadu periodā”. 

4. Svītrot 2.4.apakšpunktu. 

5. Papildināt ar 2.5.apakšpunktu šādā redakcijā: 

“2.5. 2022.gadā līdz 220 000EUR”. 

 

Domes priekšsēdētājs        A.DUKULIS  
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ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 

Reģistrācijas numurs 90000018622 

Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV – 4301, tālruņi: 64381496, 29453047, e-pasts: dome@aluksne.lv, 

www.aluksne.lv 

A/S „SEB banka”, kods UNLALV2X, konts Nr.LV58UNLA0025004130335   

Alūksnē 

2020. gada 26. novembrī                                                                 sēdes protokols Nr.18, 25. p. 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.312 

 

Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības 2012. gada 23.februāra noteikumos 

Nr.3/2012 “Kārtība, kādā sadala Alūksnes novada pašvaldības budžeta līdzekļus” 

 

Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72. panta pirmās daļas 2.punktu, 

likuma “Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 2.punktu, Likuma par budžetu un finanšu 

vadību 44. panta pirmo daļu un likumu “Par pašvaldību budžetiem”, 

 

1.  Izdarīt Alūksnes novada pašvaldības 2012. gada 23.februāra noteikumos Nr.3/2012 

“Kārtība, kādā sadala Alūksnes novada pašvaldības budžeta līdzekļus” šādus grozījumus: 

1.1. 4.2.3.2 apakšpunktā gada skaitli “2021.” aizstāt ar gada skaitli “2022.” un papildināt 

teikumu ar tekstu aiz komata “izņemot 2021.gadu”, 

1.2.  svītrot 4.2.5.32. apakšpunktu, 

1.3. papildināt ar 4.2.5.62. apakšpunktu šādā redakcijā: “4.2.5.62. Atskurbtuves 

pakalpojuma nodrošināšana”, 

1.4.  5.1.3. un 5.2.1. apakšpunktu izteikt jaunā redakcijā: “izveidoto grupu skaitu, atskaitot 

grupu vai to daļu skaitu, kas nodrošina piecu un sešgadīgo bērnu un bērnu, kas apgūst 

izglītību speciālajās grupās, apmācību”,  

1.5. 5.2. punktā svītrot tekstu “izņemot PII “Cālis” un PII “Mazputniņš””, 

1.6. svītrot 5.2.1 punktu, 

1.7. 6.1.1.13. apakšpunktā svītrot tekstu “ar Jaunlaicenes filiāli” un skaitļi “3537,7” aizstāt 

ar skaitli “3296,6”, 

1.8. papildināt ar 7.1.1 apakšpunktu šādā redakcijā: 

 “7.1.1 Finansējumu pagastu pārvalžu vadītāju atalgojumam sadala attiecīgi katrai 

pagasta pārvaldei.”, 

1.9. svītrot 7.3. apakšpunktu. 

 

2. Alūksnes novada pašvaldības Administrācijas Finanšu nodaļai piemērot iepriekšminētos 

grozījumus, izstrādājot Alūksnes novada pašvaldības budžeta 2021. gadam projektu. 

 

   3. Lēmums stājās spēkā ar tā pieņemšanu. 

 

Domes priekšsēdētājs A.DUKULIS 
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ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 

Reģistrācijas numurs 90000018622 

Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV – 4301, tālruņi: 64381496, 29453047, e-pasts: dome@aluksne.lv, 

www.aluksne.lv 
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Alūksnē 

2020. gada 26. novembrī                                                                 sēdes protokols Nr.18, 26. p. 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.313 

 

Par valsts budžeta finansējuma sadali Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēm 

atbalsta sniegšanai attālinātā mācību procesa nodrošināšanai 

 

 Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020. gada 24.novembra rīkojumu Nr.680 “Par 

finansējuma sadalījumu atbalsta sniegšanai attālinātā mācību procesa nodrošināšanai vispārējās 

izglītības un profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem”, 

 

1. Valsts budžeta finansējumu atbalsta sniegšanai attālinātā mācību procesa 

nodrošināšanai 7.-12. klašu pedagogiem 4 970 EUR (četru tūkstošu deviņu simtu 

septiņdesmit euro) apmērā sadalīt atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 24.novembra 

rīkojumā Nr.680 “Par finansējuma sadalījumu atbalsta sniegšanai attālinātā mācību 

procesa nodrošināšanai vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestāžu 

pedagogiem” minētajam sadalījumam (1.pielikums). 

2. Valsts budžeta finansējumu atbalsta sniegšanai attālinātā mācību procesa 

nodrošināšanai 1.-6. klašu pedagogiem 1 511 EUR (viena tūkstoša piecu simtu 

vienpadsmit euro) apmērā sadalīt proporcionāli 1.-6. klašu izglītojamo skaitam 

2020. gada 1.septembrī (2.pielikums). 

3. Izglītības iestādēm izveidot komisiju, lai izstrādātu kritērijus piemaksu izmaksai, ņemot 

vērā tiešsaistē novadīto stundu skaitu, atgriezeniskās saites nodrošināšanu, sadarbību ar 

vecākiem, skolotāju sadarbību un citus aspektus. Izstrādātos kritērijus saskaņot ar 

izglītības iestādes padomi.  

4. Valsts budžeta finansējumu izlietot līdz 2020. gada 31.decembrim. 

5. Uzdot Izglītības pārvaldei kontrolēt lēmuma izpildi. 

 

Domes priekšsēdētājs         A.DUKULIS 
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https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2020/0212/Valsts%20budzeta%20finansejuma%20sadalijums.pdf


Lēmums satur ierobežotas pieejamības informāciju 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.314 

 
LĒMUMS IZSKATĪTS SĒDES SLĒGTAJĀ DAĻĀ 
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Lēmums satur ierobežotas pieejamības informāciju – fiziskas personas datus 
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A/S „SEB banka”, kods UNLALV2X, konts Nr.LV58UNLA0025004130335   

Alūksnē 

2020. gada 26. novembrī                                                                 sēdes protokols Nr.18, 28. p. 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.315 

 

LĒMUMS IZSKATĪTS SĒDES SLĒGTAJĀ DAĻĀ 
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