LATVIJAS REPUBLIKA

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000018622
DĀRZA IELĀ 11, ALŪKSNĒ, ALŪKSNES NOVADĀ, LV – 4301, TĀLRUNIS 64381496, FAKSS 64381150,
E-PASTS: dome@aluksne.lv
A/S „SEB banka”, KODS UNLALV2X, KONTS Nr.LV58UNLA0025004130335

Alūksnē
2015.gada 23.decembrī

sēdes protokols Nr.20, 1.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.390

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, likuma
„Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmo, trešo un ceturto daļu,
1. Dzēst sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Deiwoss”, reģistrācijas Nr. 40003604067,
nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu „Vārpas 1”, Annas
pagastā, Alūksnes novadā, kadastra numurs 3644 004 0228, par zemi 14,49 EUR
(četrpadsmit euro, 49 centi), tajā skaitā nokavējuma nauda 1,58 EUR.
2. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu Lielā Ezera ielā
2A, Alūksnē, Alūksnes novadā, kadastra numurs 3601 021 3123, par zemi 60,51 EUR
(sešdesmit euro, 51 cents), tajā skaitā nokavējuma nauda 19,63 EUR, pamatojums –
Latvijas Republikas Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas spriedums lietā
Nr.C05048612 par darījuma atzīšanu par neesošu.
3. Dzēst Kārļa ZAUBES, personas kods [..], miris 2014.gada 19.janvārī, nekustamā
īpašuma nodokļa parādu par dzīvokļa īpašumu Brīvības ielā 21-4, Alūksnē, Alūksnes
novadā, kadastra numurs 3601 900 0462, 16,51 EUR (sešpadsmit euro, 51 cents), tajā
skaitā nokavējuma nauda 2,51 EUR.
4. Dzēst Svetlanas ANDŽAS, personas kods [..], mirusi 2014.gada 29.augustā,
nekustamā īpašuma nodokļa parādu par dzīvokļa īpašumu Parka ielā 5-12, Alūksnē,
Alūksnes novadā, kadastra numurs 3601 900 1828, 52,28 EUR (piecdesmit divi euro,
28 centi), tajā skaitā nokavējuma nauda 12,54 EUR.
Publicēt pašvaldības interneta vietnē: www.aluksne.lv informāciju par nodokļu parādu
dzēšanu.
Lēmums stājas spēkā pēc tā publicēšanas.
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā
rajona tiesā, Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV-4200.
Domes priekšsēdētājs
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Alūksnē
2015.gada 23.decembrī

sēdes protokols Nr.20, 2.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.391

Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
3642 009 0165, “Līvkalni 5”, Strautiņos, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā,
atsavināšanu
Izskatot Aivara SOKOLOVA pilnvarotās personas Guntara FREIJA 30.11.2015.
iesniegumu par zemesgabala “Līvkalni 5”, Strautiņos, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā
atsavināšanu, kas 30.11.2015. saņemts Alūksnes novada pašvaldībā un reģistrēts ar
Nr.ANP/1-24/15/898, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
4.panta ceturtās daļas 3.punktu, 5.panta pirmo daļu, 8.panta otro daļu, Ministru kabineta
01.02.2011. noteikumu Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta”
38.punktu,
1.

2.

3.

4.

Reģistrēt zemesgrāmatā uz Alūksnes novada pašvaldības vārda un sagatavot
atsavināšanai nekustamā īpašuma “Līvkalni 5”, Strautiņos, Alsviķu pagastā,
Alūksnes novadā, kadastra Nr.3642 009 0165, sastāvā esošo, Alūksnes novada
pašvaldībai piekritīgu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3642 009 0165. Uz
zemes vienības atrodas Aivaram SOKOLOVAM piederošas ēkas (būves).
Piekrist, ka atsavināšanas izdevumus, saistītus ar zemes robežu plānu izstrādi,
zemesgabala īpašumu tiesību nostiprināšanu Zemesgrāmatā uz Alūksnes novada
pašvaldības vārda, novērtēšanu un atsavināšanas procesa veikšanu, sedz zemes
vienības atsavināšanas ierosinātājs Aivars SOKOLOVS. Pēc zemes vienības
atsavināšanas procesa pabeigšanas, minētos izdevumus ieskaitīt zemes pirkuma
līgumā noteiktās cenas samaksā.
Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības īpašumu – apbūvētu zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu 3642 009 0165, “Līvkalni 5”, Strautiņos, Alsviķu
pagastā Alūksnes novadā, pārdodot par brīvu cenu uz zemes vienības esošo,
zemesgrāmatā ierakstītu ēku (būvju) īpašniekam.
Uzdot nosacītās cenas noteikšanu un atsavināšanu veikt Alūksnes novada
pašvaldības Īpašumu atsavināšanas komisijai.

Domes priekšsēdētājs
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Alūksnē
2015.gada 23.decembrī

sēdes protokols Nr.20, 3.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.392

Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Izgāztuve”, Jaunalūksnes
pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta otro daļu, 4.panta otro daļu, 5.panta pirmo
daļu, 8.panta otro daļu, 10.panta pirmo daļu,
ņemot vērā Jaunalūksnes pagasta pārvaldes 10.12.2015. iesniegumu Nr.JPP/15/15/230 “Par nekustamo īpašumu “Izgāztuve””, pašvaldības aģentūras “SPODRA”
11.12.2015. iesniegumu Nr.SPO/1-5/15/243 “Par nekustamā īpašuma atsavināšanu”,
1. Nodot atsavināšanai Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu “Izgāztuve”,
Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā, kadastra numurs 3656 009 0149.
2. Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē.
3. Nosacītās cenas noteikšanu un izsoles organizēšanu uzdot veikt Īpašumu atsavināšanas
komisijai.
4. Izsoles noteikumos paredzēt pircēja pienākumu veikt rekultivētās atkritumu izgāztuves
“Jaunskujas”, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā monitoringu normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā.
Domes priekšsēdētājs
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Alūksnē
2015.gada 23.decembrī

sēdes protokols Nr.20, 4.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.393

Par Alūksnes novada domes 2012.gada 26.janvāra lēmuma Nr.4 „Par dzīvokļa īpašuma
Rūpniecības ielā 2-6, Alūksnē atsavināšanu” un Alūksnes novada domes 2014.gada
23.oktobra lēmuma Nr.387 “Par nekustamā īpašuma pirkuma samaksas termiņa
pagarināšanu un līgumsoda samazināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušiem
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu,
1. Atzīt Alūksnes novada domes 2012.gada 26.janvāra lēmumu Nr.4 „Par dzīvokļa īpašuma
Rūpniecības ielā 2-6, Alūksnē atsavināšanu” un Alūksnes novada domes 2014.gada
23.oktobra lēmumu Nr.387 “Par nekustamā īpašuma pirkuma samaksas termiņa
pagarināšanu un līgumsoda samazināšanu” par spēku zaudējušiem no šī lēmuma spēkā
stāšanās dienas.
2. Pamatojoties uz 2013.gada 1.februāra nekustamā īpašuma nomaksas pirkuma līguma
Nr.ANP/1-45.1/13/31 6.1.1.punktu, vienpusēji atkāpties no līguma un atcelt līgumu.
3. Pamatojoties uz 2013.gada 1.februāra nekustamā īpašuma nomaksas pirkuma līguma
Nr.ANP/1-45.1/13/31 3.2. un 6.1.1.punktiem, piedzīt no Dzintara GOGUĻA, personas
kods [..], līgumsodu 397,90 EUR (trīs simti deviņdesmit septiņi euro un 90 centi).
4. Pamatojoties uz 2013.gada 1.februāra nekustamā īpašuma nomaksas pirkuma līguma
Nr.ANP/1-45.1/13/31 6.3.punktu, atmaksāt Dzintaram GOGULIM viņa iemaksāto pirkuma
cenas iemaksu – 222,66 EUR (divi simti divdesmit divi euro un 66 centi).
Domes priekšsēdētājs
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Alūksnē
2015.gada 23.decembrī

sēdes protokols Nr.20, 5.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.394

Par Alūksnes novada pašvaldības nedzīvojamo telpu Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes
novadā iznomāšanu
Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības
centrs” 19.10.2015. iesniegumu, kas saņemts un reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā
19.10.2015. ar Nr.ANP/1-40/15/4155, 07.12.2015. iesniegumus, kas saņemti un reģistrēti
Alūksnes novada pašvaldībā 09.12.2015. ar Nr.ANP/1-40/15/5007 un Nr.ANP/1-40/15/5008,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 77.panta ceturto daļu, likuma „Par valsts
un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 6.¹ panta trešo daļu,
Ministru kabineta 08.06.2010. noteikumu Nr.515 „Noteikumi par publiskas personas mantas
iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida
nosacījumiem” 4.10. un 7.punktu, 3.nodaļu, Alūksnes novada pašvaldības Finanšu nodaļas
14.12.2015. iznomājamā nekustamā īpašuma daļas nomas maksas aprēķinu,
1. Iznomāt 6 (sešas) nedzīvojamās telpas - inventarizācijas lietā telpas Nr.36, 37, 38, 42, 43,
44, ar kopējo platību 99,10 m², Alūksnes novada pašvaldības nekustamajā īpašumā Dārza
ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, ēkas kadastra apzīmējums 3601 026 4104 001,
sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”,
reģistrācijas numurs 40003347699, apmeklētāju apkalpošanas un biroja vajadzībām.
2. Noteikt nomas maksu par šī lēmuma 1.punktā minēto telpu nomu 2,20 EUR (divi euro un
20 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa par vienu m² mēnesī (nomas maksā neietilpst
maksa par siltumenerģijas piegādi, elektroenerģijas izmantošanu, ūdeni un kanalizāciju,
atkritumu izvešanu).
3. Noteikt, ka termiņš telpu nomai ir 5 (pieci) gadi.
Domes priekšsēdētājs
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Alūksnē
2015.gada 23.decembrī

sēdes protokols Nr.20, 6.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.395

Par precizējumu izdošanu bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas Nr.1/2015
pielikumos Nr.2 un Nr.3
Pamatojoties uz Alūksnes novada domes 2015.gada 24.septembra lēmumu Nr.290
“Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu”, akciju sabiedrībai
„LATVIJAS VALSTS MEŽI” tika izdota bieži satopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauja
Nr.1/2015.
Saskaņā ar akciju sabiedrības „LATVIJAS VALSTS MEŽI” informāciju, par
24.09.2015. izdotās bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas Nr.1/2015 precizēšanas
nepieciešamību, konstatēts, ka atļaujas Nr.1/2015 pielikumos nepieciešami labojumi saskaņā
ar Ministru kabineta 2011.gada 6.septembra noteikumu Nr.696 “Zemes dzīļu izmantošanas
licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība”
11.pielikumu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma
„Par zemes dzīlēm” 4.panta piektās daļas 1.punktu, Ministru kabineta 2011.gada 6.septembra
noteikumu Nr.696 „Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu
ieguves atļaujas izsniegšanas kārtība” 34., 36., 39.punktu, Administratīvā procesa likuma
72.panta pirmo daļu,
izdarīt precizējumus akciju sabiedrībai „LATVIJAS VALSTS MEŽI” 24.09.2015.
izsniegtajā bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas Nr.1/2015 2. un 3.pielikumos
un izteikt tos šādā redakcijā:
precizētā bieži sastopamo derīgo izrakteņu atļaujas Nr.1/2015 pielikumu Nr.2 un
Nr.3 uz 3 (trīs lapām) redakcija - lēmuma pielikumā
Domes priekšsēdētājs
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Alūksnē
2015.gada 23.decembrī

sēdes protokols Nr.20, 7.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.396
Par Zemes komisijas darbības izbeigšanu

Ņemot vērā Latvijas Republikas Centrālās zemes komisijas 2015.gada 16.novembra
lēmumu Nr.9995 “Par saskaņojumu Alūksnes pilsētas zemes komisijas darbības izbeigšanai”,
pamatojoties uz likuma “Par zemes komisijām” 11.pantu, likuma “Par zemes reformas
pabeigšanu pilsētās” 5.panta otro daļu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu,
1.
2.
3.

Izbeigt Alūksnes novada pašvaldības izveidotās komisijas “Zemes komisija” darbību.
Atbrīvot Zemes komisijas locekļus no to pienākumu pildīšanas.
Noteikt, ka lēmums stājas spēkā 2015.gada 31.decembrī.

Domes priekšsēdētājs
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Alūksnē
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sēdes protokols Nr.20, 8.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.397
Par Zemes lietu komisijas izveidošanu

Ņemot vērā to, ka Alūksnes novada pašvaldībai jānodrošina likuma „Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10. un 13.punktā un 4.daļā, 21.panta pirmās daļas
27.punktā, likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 30.1 panta pirmajā un otrajā daļā,
Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likuma 25.panta otrajā prim, trešajā, ceturtajā prim un astotajā daļā, Nekustamā
īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas 8.punktā, Ministru kabineta 2007.gada
11.decembra noteikumu Nr.867 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 4.punktā,
Ministru kabineta 2002.gada 27.augusta noteikumu Nr.384 „Adresācijas noteikumi” 8.punktā
noteikto pienākumu izpilde, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
23. un 27.punktu,
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Izveidot Alūksnes novada pašvaldības komisiju “Zemes lietu komisija” 5 (piecu) locekļu
sastāvā.
Ievēlēt Zemes lietu komisijā (turpmāk tekstā – Komisija) šādus locekļus:
2.1. Ināru KAPULINSKU, personas kods [..];
2.2. Arturu UPĪTI, personas kods [..];
2.3. Ainu KAUKALU, personas kods [..];
2.4. Inesi RANDU, personas kods [..];
2.5. Aivitu MĀSĒNU, personas kods [..].
Noteikt, ka Komisijas locekļi tiek ievēlēti uz domes sasaukuma pilnvaru laiku.
Noteikt, ka Komisijas priekšsēdētāju un Komisijas priekšsēdētāja vietnieku Komisijas
locekļi ievēl no sava vidus.
Uzdot Komisijai viena mēneša laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas, iesniegt
apstiprināšanai Alūksnes novada domē Komisijas nolikumu.
Lēmums stājas spēkā 2016.gada 1.janvārī.

Domes priekšsēdētājs
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Alūksnē
2015.gada 23.decembrī

sēdes protokols Nr.20, 9.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.398

Par Alūksnes novada domes autonomo funkciju realizēšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10. un 13.punktu un
4.daļu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos”
30.1 panta pirmo un otro daļu, Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta otro prim, trešo, ceturto prim un astoto
daļu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas 8.punktu, Ministru
kabineta 2007.gada 11.decembra noteikumu Nr.867 „Zemes ierīcības projekta izstrādes
noteikumi” 4.punktu, Ministru kabineta 2002.gada 27.augusta noteikumu Nr.384 „Adresācijas
noteikumi” 8.punktu,
1. Noteikt, ka Alūksnes novada pašvaldības pastāvīgā komisija “Zemes lietu komisija”
realizē šādas Alūksnes novada pašvaldības autonomās funkcijas Alūksnes novada
pašvaldības administratīvajā teritorijā:
1.1. zemes ierīcības projektu nepieciešamības izvērtēšana un zemes ierīcības projektu
nosacījumu izstrāde;
1.2. nekustamo īpašumu adrešu un nosaukumu piešķiršana, maiņa un dzēšana;
1.3. uzmērītu zemes gabalu platību apstiprināšana;
1.4. zemes gabalu piekritības noteikšana;
1.5. zemes lietošanas tiesību pārtraukšana;
1.6. nekustamo īpašumu sadalīšana un/vai apvienošana;
1.7. nekustamo īpašumu lietošanas mērķu noteikšana vai maiņa;
1.8. ar lauksaimniecībā izmantojamo zemi veikto darījumu tiesiskā uzraudzība, tajā skaitā
– personu iesniegumu izskatīšana un lēmumu par piekrišanu vai atteikumu
lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegūšanai īpašumā pieņemšana;
1.9. zemes ierīcības projektu apstiprināšana.
2. Noteikt, ka šī lēmuma 1.punktā noteiktajos gadījumos pieņemtie Zemes lietu komisijas
lēmumi ir apstrīdami Alūksnes novada domē.
3. Noteikt, ka ar šī lēmuma spēkā stāšanās dienu spēku zaudē 2009.gada 20.augusta
Alūksnes novada domes lēmums Nr.102 “Par Alūksnes novada domes autonomo funkciju
realizēšanu”.
4. Lēmums stājas spēkā 2016.gada 1.janvārī.
Domes priekšsēdētājs
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Alūksnē
2015.gada 23.decembrī

sēdes protokols Nr.20, 10.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.399

Par grozījumiem Alūksnes novada domes 26.01.2012. lēmumā Nr.17
“Par atsevišķu Apes novada pašvaldības funkciju realizēšanu”
Ņemot vērā Alūksnes novada pašvaldības ierobežotos resursus pilnvērtīga būvniecības
procesa tiesiskuma nodrošinājuma funkcijas izpildei Apes novadā, pamatojoties uz likuma
“Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas ievaddaļu,
1. Izdarīt grozījumus Alūksnes novada domes 26.01.2012. lēmumā Nr.17 “Par atsevišķu
Alūksnes novada pašvaldības funkciju realizēšanu” – svītrot 1.un 2.punktu.
2. Lēmums stājas spēkā 2016.gada 1.janvārī.
Domes priekšsēdētājs
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Alūksnē
2015.gada 23.decembrī

sēdes protokols Nr.20, 11.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.400

Par Alūksnes novada domes 2011.gada 22.decembra lēmuma Nr.490 „Par maksas
apstiprināšanu par Alūksnes novada pagastu pārvalžu sniegtajiem transporta
pakalpojumiem” atzīšanu par spēku zaudējušu
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17 punktu,
Atzīt Alūksnes novada domes 2011.gada 22.decembra lēmumu Nr.490 „Par maksas
apstiprināšanu par Alūksnes novada pagastu pārvalžu sniegtajiem transporta pakalpojumiem”
par spēku zaudējušu no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Domes priekšsēdētājs
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Alūksnē
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sēdes protokols Nr.20, 12.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.401

Par grozījumu izdarīšanu instrukcijā Nr.1/2011 “Skolēnu autobusu izmantošanas
kārtība”
2011.gada 24.februārī Alūksnes novada dome ar lēmumu Nr.49 apstiprināja
instrukciju Nr.1/2011 “Skolēnu autobusu izmantošanas kārtība”.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 41.panta
pirmās daļas 2.punktu,
Izdarīt šādus grozījumus 2011.gada 24.februārī apstiprinātajā instrukcijā Nr.1/2011
“Skolēnu autobusu izmantošanas kārtība” (turpmāk tekstā – Instrukcija):
1.1. izslēgt Instrukcijas 5.punktu;
1.2. izslēgt Instrukcijas 7.punktu;
1.3. izslēgt Instrukcijas 8.punktu
2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.
1.

Domes priekšsēdētājs
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Alūksnē
2015.gada 23.decembrī

sēdes protokols Nr.20, 13.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.402

Par noteikumu „Par Alūksnes novada pašvaldības kapitālsabiedrību un publiski privāto
kapitālsabiedrību, kurās Alūksnes novada pašvaldībai pieder kapitāla daļas,
pārraudzību” apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu, otrās daļas
3., 6.punktu, 15.panta pirmās daļas 1., 5., 6., 19.punktu, 21.panta pirmās daļas 23.punktu,
1.

2.

Apstiprināt Alūksnes novada pašvaldības noteikumus „Par Alūksnes novada pašvaldības
kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību, kurās Alūksnes novada
pašvaldībai pieder kapitāla daļas, pārraudzību”.
Noteikt, ka Alūksnes novada pašvaldības noteikumi „Par Alūksnes novada pašvaldības
kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību, kurās Alūksnes novada
pašvaldībai pieder kapitāla daļas, pārraudzību” stājas spēkā ar lēmuma par šo noteikumu
apstiprināšanu pieņemšanas dienu.

Pielikumā: Alūksnes novada pašvaldības noteikumi „Par Alūksnes novada pašvaldības
kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību, kurās Alūksnes novada pašvaldībai
pieder kapitāla daļas, pārraudzību” uz 6 (sešām) lapām.
Domes priekšsēdētājs
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sēdes protokols Nr.20, 14.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.403

Par tiešo līdzdalību sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Alūksnes slimnīca”
2015.gada 1.janvārī stājās spēkā Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību
pārvaldības likums (turpmāk tekstā – Likums). Saskaņā ar minētā Likuma pārejas noteikumu
11.punktu, Publiskas personas augstākā lēmējinstitūcija saskaņā ar šī likuma 7.pantu līdz
2016.gada 1.janvārim pieņem lēmumu par tās tiešo līdzdalību kapitālsabiedrībās. Likuma
7.panta pirmajā daļā noteikts, ka publiskai personai ir pienākums ne retāk kā reizi piecos
gados pārvērtēt katru tās tiešo līdzdalību kapitālsabiedrībā un atbilstību šā likuma 4.panta
nosacījumiem. Šo prasību nepiemēro, ja likumā ir noteikts, ka attiecīgās kapitālsabiedrības
kapitāla daļas vai akcijas nav atsavināmas. Minētā panta otrajā daļā noteikts, ka lēmumu par
publiskas personas līdzdalības saglabāšanu kapitālsabiedrībās pieņem attiecīgās publiskās
personas augstākā lēmējinstitūcija. Lēmumā ietver:
1. vērtējumu attiecībā uz atbilstību šā likuma 4.panta nosacījumiem;
2. vispārējo stratēģisko mērķi.
Saskaņā ar Likuma 4.panta pirmo daļu publiska persona drīkst iegūt līdzdalību
kapitālsabiedrībā Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmajā daļā minētajos gadījumos.
Ņemot vērā minēto, Alūksnes novada domei (turpmāk – Dome) ir jāpieņem lēmums,
kurā tai jāizvērtē Alūksnes novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) līdzdalības SIA
“Alūksnes slimnīca” atbilstība Likuma 4.panta nosacījumiem, proti, vai SIA “Alūksnes
slimnīca” komercdarbības veikšana atbilst kādai no Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta
pirmajā daļā noteiktajām pazīmēm, kā arī jānosaka SIA “Alūksnes slimnīca” vispārējais
stratēģiskais mērķis.
Par SIA “Alūksnes slimnīca” komercdarbības atbilstību Publiskas personas
kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4.panta nosacījumiem.
Publiskās personas, tostarp pašvaldības, darbojas publisko tiesību jomā, un tikai
izņēmuma gadījumos tās var darboties privāto tiesību jomā. Saskaņā ar Valsts pārvaldes
iekārtas likuma 87.panta pirmo daļu publiska persona privāto tiesību jomā darbojas šādos
gadījumos:
1. veicot darījumus, kas nepieciešami tās darbības nodrošināšanai;
2. sniedzot pakalpojumus;
3. veicot komercdarbību.

Gadījumi, kuros publiskās personas ir tiesīgas nodarboties ar komercdarbību, ir
noteikti Valsts pārvaldes iekārta likuma 88.panta pirmajā daļā, proti:
1. ja tirgus nav spējīgs nodrošināt sabiedrības interešu īstenošanu attiecīgajā jomā;
2. nozarē, kurā pastāv dabiskais monopols, tādējādi nodrošinot sabiedrībai attiecīgā
pakalpojuma pieejamību;
3. stratēģiski svarīgā nozarē;
4. jaunā nozarē;
5. nozarē, kuras infrastruktūras attīstībai nepieciešami lieli kapitālieguldījumi;
6. nozarē, kurā atbilstoši sabiedrības interesēm nepieciešams nodrošināt augstāku
kvalitātes standartu.
Saskaņā ar minētā panta otro daļu komercdarbības veikšanai publiska persona
(publiskas personas) saskaņā ar likumu dibina kapitālsabiedrību.
Dome, izvērtējot SIA “Alūksnes slimnīca” komercdarbības atbilstību Valsts pārvaldes
iekārtas likuma 88.panta pirmajai daļai, secināja, ka veselības aizsardzība saskaņā ar Valsts
pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmās daļas 3.punktu ir Pašvaldībai stratēģiski svarīga
nozare. Dome konstatē arī citas Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmajai daļai
atbilstošas SIA “Alūksne slimnīca” komercdarbības pazīmes:
1. pašvaldības, kas ir SIA “Alūksnes slimnīca” kapitāla daļu īpašnieces, veikušas
būtiskus ieguldījumus kapitālsabiedrības infrastruktūrā. Pašvaldību ieguldījums ir
gan galvojot ņemto kredītu Valsts kasē, gan piedaloties ar līdzfinansējumu projektu
realizācijā. Kapitālsabiedrība realizējusi sekojošus projektus ar pašvaldību atbalstu:
1.1. ERAF līdzfinansētā projektā „Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras
uzlabošana SIA „Alūksnes slimnīca”, uzlabojot veselības aprūpes pakalpojumu
kvalitāti un pieejamību” (projekta kopējās izmaksas 1,66 milj. euro, tajā skaitā
pašvaldību galvojuma kopējā summa 1,18 milj.euro) un
1.2. KPFI projektā “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju
samazināšanai SIA „Alūksnes slimnīca” ēkās” (kopējās projekta izmaksas
595800 euro, pašvaldību līdzfinansējums 95500 euro).
2. Papildus minētajam uz šī lēmuma pieņemšanas brīdi SIA “Alūksnes slimnīca”, lai
nodrošinātu likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktā noteiktās
pašvaldības autonomās funkcijas īstenošanu, nodrošinot veselības aprūpes
pieejamību tikai pēdējos piecos gados iegādāts aprīkojums un iekārtas 310 000
euro apmērā. Līdz ar to SIA “Alūksnes slimnīca” komercdarbība atbilst Valsts
pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmās daļas 5.punktam.
3. Pašvaldības dalība SIA “Alūksnes slimnīca” ir nepieciešama, lai nodrošinātu
sabiedrības interešu īstenošanu veselības aizsardzības jomā ne tikai Pašvaldības, bet
arī Apes novada pašvaldības, kura arī ir SIA “Alūksne slimnīca” kapitāla daļu
īpašniece, teritorijā. Šajā gadījumā konstatējama SIA “Alūksnes slimnīca”
komercdarbības atbilstība Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmās daļas
1.punktam.
Ņemot vērā augstāk minēto, secināms, ka Pašvaldības līdzdalība SIA “Alūksne
slimnīca” atbilst Likuma 4.panta nosacījumiem, līdz ar to tai ir saglabājama tieša līdzdalība
SIA “Alūksne slimnīca”.
Vispārējais stratēģiskais mērķis
SIA “Alūksne slimnīca” dibinātāji ir Alūksnes un Apes novadu pašvaldības. Katram
dibinātājam pieder noteikts skaits SIA “Alūksnes slimnīca” kapitāla daļu, kas tika noteikts
pēc iedzīvotāju skaita attiecīgās pašvaldības teritorijā. Lielākā kapitāla daļu turētāja ir
Alūksnes novada pašvaldība, kurai pieder 81,92% kapitāldaļas, 1206637,00 EUR vērtībā, jeb
1206637 daļas (daļas vērtība 1,00 EUR) Apes novada pašvaldībai pieder 18,08%
kapitāldaļas, 266329,00 EUR vērtībā, jeb 266329 daļas (daļas vērtība 1,00 EUR).

Saskaņā ar SIA “Alūksne slimnīca” 1995.gada 12.aprīļa dibināšanas līgumu
kapitālsabiedrības dibināšanas mērķis bija apvienojot daļu savu materiālo līdzekļu un resursu,
izveidot finansiāli dzīvotspējīgu ilgtermiņa risinājumu, lai nodrošinātu iedzīvotāju
medicīnisko aprūpi atbilstoši valdības un pašvaldības apstiprinātajai veselības aprūpes bāzes
programmai piesiatot finansējumu, pamatojoties uz noslēgtajiem līgumiem ar attiecīgajām
valsts stuktūrām finansējuma saņemšanai.
Vairāk nekā 20 gadus pēc SIA “Alūksne slimnīca” dibināšanas konstatējams, ka
Dibināšanas līgumā izvirzītie kapitālsabiedrības mērķi nav manījušies. Kapitālsabiedrība pilda
nospraustos uzdevums, nepārtraukti notiek tās darbības, piedāvāto pakalpojumu apjoma,
pieejamības un kvalitātes attīstība.
SIA “Alūksnes slimnīca” darbības virziens ir neatliekamās un plānveida palīdzības
sniegšana Alūksnes un Apes novadu iedzīvotājiem terapijas, ķirurģijas un traumatoloģijas,
akušērijas – ginekoloģijas, pediatrijas profilos. SIA „Alūksnes slimnīca” kopumā 60
gultasvietas. Tai skaitā terapijas nodaļā 25, ķirurģijas nodaļā 23 (no tām nosacīti 9 gultas
ir ķirurģiska, 9 traumatoloģiska un 5 ginekoloģiska profila), bērnu nodaļā 10, ir reanimācijas
– anestēzijas nodaļa ar 5 gultām, kas ir 2 – ķirurģiska profila, 2 terapeitiska profila, 1 bērnu
slimību profila, nodrošinot pieejamu savlaicīgu, kvalitatīvu 24 stundu medicīnisko palīdzību
Alūksnes un Apes novada iedzīvotājiem. Darbības veids pēc NACE klasifikatora Veselības
aizsardzība (86).
Kapitālsabiedrības vīzija – būt Latvijas un Eiropas savienības prasībām atbilstošai
kapitālsabiedrībai veselības aizsardzības jomā, ko atzīst kapitāldaļu turētāji, partneri un
sabiedrība.
Kapitālsabiedrības vērtības ir profesionāli darbinieki, kvalitatīvi pakalpojumi un
labāko pieejamo tehnoloģiju izmantošana.
Kapitālsabiedrības pamatuzdevums ir īstenot veselības aizsardzību reģionā, tās
primārais uzdevums nav peļņas gūšana, bet gan šī sabiedrībai nozīmīgā pakalpojuma
nodrošināšana.
Kapitālsabiedrības darbības mērķis saskaņā ar statūtiem ir nodrošināt iedzīvotāju
medicīnisko aprūpi atbilstoši valdības un pašvaldības apstiprinātajai veselības aprūpes bāzes
programmai un līgumam ar Nacionālo veselības dienestu.
SIA “Alūksne slimnīca” koncentrē savu darbību Ziemeļaustrumvidzemes reģionā,
pamatuzsvaru liekot uz Alūksnes un Apes novadu iedzīvotājiem un to teritorijā izvietotajām
aizsardzības
ministrijas struktūvienībām un specializētajām izglītības iestādēm. Tās
īpašnieces ir Alūksnes un Apes novadu pašvaldības. Iepriekšējo gadu izaugsme apliecina, ka
kapitālsabiedrība veselības aizsardzības nozarē izvirza un sasniedz arvien jaunus mērķus,
pilnveido savu darbību un pakalpojumu klāstu.
Visas savas darbības laikā, SIA “Alūksnes slimnīca” ir plānveidīgi pilnveidojusi un
uzlabojusi veselības aizsardzības pakalpojumu infrastruktūru un faktiski ir izpildījusi
priekšnosacījumus, lai ilgtermiņā varētu veikt veselības aizsardzības – neatliekamās un
plānveida palīdzības sniegšanas pakalpojumus
Noslēgtie līgumi, tai skaitā ar Nacionālo veselības dienestu (NVD), Latvijas
Republikas Nacionālo bruņoto spēku (NBS) Nodrošinājuma pavēlniecību un apdrošināšanas
kompānijām nodrošinās kapitālsabiedrības stabilu attīstību arī nākotnē.
Līdz ar to var uzskatīt, ka SIA „Alūksnes slimnīca” Alūksnes un Apes novadu
pašvaldību teritorijā ir ieviesusi sistēmu, kuras darbība atbilst spēkā esošo normatīvo
prasībām un nodrošina neatliekamās un plānveida medicīniskās palīdzības pieejamību novadu
iedzīvotājiem. Tajā pašā laikā jāņem vērā, ka turpmākajā periodā ir nepieciešama šīs sistēmas
darbības attīstība, lai nodrošinātu to prasību izpildi, kuras valstij kopumā un pašvaldībām būs
saistošas nākotnē.

Par SIA “Alūksnes slimnīca” darbības stratēģijas galveno stratēģisko mērķi
uzskatāma veselības aizsardzības pakalpojuma nodrošināšana tās apkalpoto Alūksnes un
Apes novadu pašvaldību teritorijās tādā veidā, lai:
1. tiktu ievērotas Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības;
2. 24 stundas diennaktī tiktu nodrošināta nepārtraukta neatliekamās medicīniskās
palīdzības pieejamība;
3. tiktu nodrošināta plānveida stacionāra un ambulatora medicīniskās palīdzības
pieejamība;
4. pakalpojums atbilstu SIA “Alūksnes slimnīcas” izvirzītajiem pakalpojuma kvalitātes
kritērijiem;
5. SIA “Alūksnes slimnīca” darbotos rentabli, izmantojot ilgtspējīgus risinājumus un
labākās pieejamās tehnoloģiskās metodes;
6. sniegtie pakalpojumi būtu elastīgi, t.i., lai maksimāli tiktu nodrošināta individuāla
pieeja atbilstoši katra pacienta vajadzībām, nesadārdzinot to izmaksas;
7. ilgtermiņā – jaunu medicīnas darbinieku piesaiste.
Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī 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.panta pirmo un otro daļu, pārejas
noteikumu 11.punktu, Alūksnes novada dome nolemj:
1.

2.

atzīt Alūksnes novada pašvaldības līdzdalību SIA “Alūksnes slimnīca” par
atbilstošu Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma
4.panta nosacījumiem;
noteikt, ka SIA “Alūksnes slimnīca” vispārējais stratēģiskais mērķis ir nodrošināt
iedzīvotāju medicīnisko aprūpi atbilstoši valdības un pašvaldības apstiprinātajai
veselības aprūpes bāzes programmai.

Domes priekšsēdētājs
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Par tiešo līdzdalību sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “RŪPE”
2015.gada 1.janvārī stājās spēkā Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību
pārvaldības likums (turpmāk tekstā – Likums). Saskaņā ar minētā Likuma pārejas noteikumu
11.punktu, Publiskas personas augstākā lēmējinstitūcija saskaņā ar šī likuma 7.pantu līdz
2016.gada 1.janvārim pieņem lēmumu par tās tiešo līdzdalību kapitālsabiedrībās. Likuma
7.panta pirmajā daļā noteikts, ka publiskai personai ir pienākums ne retāk kā reizi piecos
gados pārvērtēt katru tās tiešo līdzdalību kapitālsabiedrībā un atbilstību šā likuma 4.panta
nosacījumiem. Šo prasību nepiemēro, ja likumā ir noteikts, ka attiecīgās kapitālsabiedrības
kapitāla daļas vai akcijas nav atsavināmas. Minētā panta otrajā daļā noteikts, ka lēmumu par
publiskas personas līdzdalības saglabāšanu kapitālsabiedrībās pieņem attiecīgās publiskās
personas augstākā lēmējinstitūcija. Lēmumā ietver:
1. vērtējumu attiecībā uz atbilstību šā likuma 4.panta nosacījumiem;
2. vispārējo stratēģisko mērķi.
Saskaņā ar Likuma 4.panta pirmo daļu publiska persona drīkst iegūt līdzdalību
kapitālsabiedrībā Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmajā daļā minētajos gadījumos.
Ņemot vērā minēto, Alūksnes novada domei (turpmāk – Dome) ir jāpieņem lēmums,
kurā tai jāizvērtē Alūksnes novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) līdzdalības SIA
“RŪPE” atbilstība Likuma 4.panta nosacījumiem, proti, vai SIA “RŪPE” komercdarbības
veikšana atbilst kādai no Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmajā daļā noteiktajām
pazīmēm, kā arī jānosaka SIA “RŪPE” vispārējais stratēģiskais mērķis.
Par SIA “Rūpe” komercdarbības atbilstību Publiskas personas kapitāla daļu un
kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4.panta nosacījumiem.
Publiskās personas, tostarp pašvaldības, darbojas publisko tiesību jomā, un tikai
izņēmuma gadījumos tās var darboties privāto tiesību jomā. Saskaņā ar Valsts pārvaldes
iekārtas likuma 87.panta pirmo daļu publiska persona privāto tiesību jomā darbojas šādos
gadījumos:
1. veicot darījumus, kas nepieciešami tās darbības nodrošināšanai;
2. sniedzot pakalpojumus;
3. veicot komercdarbību.

Gadījumi, kuros publiskās personas ir tiesīgas nodarboties ar komercdarbību, ir
noteikti Valsts pārvaldes iekārta likuma 88.panta pirmajā daļā, proti:
1. ja tirgus nav spējīgs nodrošināt sabiedrības interešu īstenošanu attiecīgajā jomā;
2. nozarē, kurā pastāv dabiskais monopols, tādējādi nodrošinot sabiedrībai attiecīgā
pakalpojuma pieejamību;
3. stratēģiski svarīgā nozarē;
4. jaunā nozarē;
5. nozarē, kuras infrastruktūras attīstībai nepieciešami lieli kapitālieguldījumi;
6. nozarē, kurā atbilstoši sabiedrības interesēm nepieciešams nodrošināt augstāku
kvalitātes standartu.
Saskaņā ar minētā panta otro daļu komercdarbības veikšanai publiska persona
(publiskas personas) saskaņā ar likumu dibina kapitālsabiedrību.
Dome, izvērtējot SIA “RŪPE” komercdarbības atbilstību Valsts pārvaldes iekārtas
likuma 88.panta pirmajai daļai, secināja, ka ūdenssaimniecības un atkritumu apsaimniekošana
saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmās daļas 3.punktu ir Pašvaldībai
stratēģiski svarīga nozare. Dome konstatē arī citas Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta
pirmajai daļai atbilstošas SIA “RŪPE” komercdarbības pazīmes:
1. pašvaldība, kas ir SIA “RŪPE” kapitāla daļu īpašniece, ir veikusi būtiskus
ieguldījumus kapitālsabiedrības infrastruktūrā. Pašvaldības ieguldījums ir gan galvojot
saņemtos kredītus Valsts kasē, gan piedaloties ar līdzfinansējumu projektu realizācijā.
Kapitālsabiedrība realizējusi sekojošus projektus ar pašvaldības atbalstu:
1.1. ERAF līdzfinansētie projekti:
1.1.1. „Alūksnes novada Zeltiņu pagasta Zeltiņu ciema ūdenssaimniecības
attīstība”;
1.1.2. „Alūksnes novada Alsviķu pagasta Alsviķu ciema ūdenssaimniecības
attīstība”;
1.1.3. „Alūksnes novada Ilzenes pagasta Jaunzemu ciema ūdenssaimniecības
attīstība”;
1.1.4. „Alūksnes novada Alsviķu pagasta Strautiņu ciema ūdenssaimniecības
attīstība”;
1.1.5. „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alūksnes novada
Jaunlaicenes ciemā”;
1.1.6. „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alūksnes novada Mārkalnes
ciemā”;
1.1.7. „Ūdenssaimniecības attīstība Alūksnes novada Veclaicenes pagasta
Kornetu ciemā”;
1.1.8. „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alūksnes novada Kolberģa
ciemā”;
1.1.9. „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alūksnes novada Ziemera
pagasta Māriņkalna ciemā”.
1.2. Kohēzijas fonda daļēji līdzfinansēti projekti:
1.2.1. „Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinos”;
1.2.2. „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alūksnē, II kārta”.
2. Papildus minētajam uz šī lēmuma pieņemšanas brīdi SIA “RŪPE”, lai nodrošinātu
likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktā noteiktās pašvaldības
autonomās funkcijas īstenošanu, organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus tikai
pēdējos piecos gados iegādāts tehnoloģiskās iekārtas un veikti ieguldījumu ūdens un
kanalizācijas tīklu izveidē un rekonstrukcijā 5 766 211 EUR apmērā. Līdz ar to SIA
“RŪPE” komercdarbība atbilst Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmās daļas
5.punktam.
Ņemot vērā augstāk minēto, secināms, ka Pašvaldības līdzdalība SIA “RŪPE” atbilst
Likuma 4.panta nosacījumiem, līdz ar to tai ir saglabājama tieša līdzdalība SIA “RŪPE”.

Vispārējais stratēģiskais mērķis
SIA “RŪPE” dibinātājs ir Alūksnes novada pašvaldība. Alūksnes novada pašvaldībai
pieder 100 % kapitāldaļas, 1 825 837,00 EUR vērtībā, jeb 1 825 837 daļas (daļas vērtība 1,00
EUR).
Saskaņā ar 1994.gada 19.maija likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas pirmajā
punktā noteikto tika dibināta SIA “RŪPE” un kapitālsabiedrības dibināšanas mērķis bija
nodrošināt komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un kanalizācija, sadzīves atkritumu
apsaimniekošana, notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana), izveidot finansiāli
dzīvotspējīgu ilgtermiņa risinājumu, lai nodrošinātu iedzīvotājus ar komunālajiem
pakalpojumiem atbilstoši valdības un pašvaldības apstiprinātajai politikai piesaistot
finansējumu, pamatojoties uz noslēgtajiem līgumiem ar attiecīgajām valsts struktūrām
finansējuma saņemšanai.
Vairāk nekā 20 gadus pēc SIA “RŪPE” dibināšanas konstatējams, ka izvirzītie
kapitālsabiedrības mērķi nav mainījušies. Kapitālsabiedrība pilda nospraustos uzdevumus,
nepārtraukti notiek tās darbības, piedāvāto pakalpojumu apjoma, pieejamības un kvalitātes
attīstība.
SIA “RŪPE” darbības virziens ir ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde, notekūdeņu
savākšana un attīrīšana, ūdensapgādes sistēmu un hidrotehnisko objektu būvniecība,
atkritumu savākšana un pārvadāšana, sanitārija un citi atkritumu apsaimniekošanas
pakalpojumi Alūksnes novada iedzīvotājiem. SIA „RŪPE” sniedz ūdenssaimniecības
pakalpojumus 2549 klientiem Alūksnes novadā. SIA „RŪPE” veic atkritumu izvešanu
Alūksnes pilsētā un Alūksnes novadā. Tiek izvesti šķirotie atkritumi un nešķirotie atkritumi.
Atkritumu izvešanas pakalpojumi tiek nodrošināti 2498 klientiem.
Kapitālsabiedrības vīzija – būt Latvijas un Eiropas savienības prasībām atbilstošai
kapitālsabiedrībai komunālo pakalpojumu nodrošināšanas jomā, ko atzīst kapitāldaļu turētāji,
partneri un sabiedrība.
Kapitālsabiedrības vērtības ir profesionāli darbinieki, kvalitatīvi pakalpojumi un
labāko pieejamo tehnoloģiju izmantošana.
Kapitālsabiedrības pamatuzdevums nodrošināt kvalitatīvus komunālos pakalpojumus
(ūdensapgāde un kanalizācija; sadzīves atkritumu apsaimniekošana; notekūdeņu savākšana,
novadīšana un attīrīšana) reģionā, tās primārais uzdevums nav peļņas gūšana, bet gan šo
sabiedrībai nozīmīgo pakalpojumu nodrošināšana.
Kapitālsabiedrības darbības mērķis saskaņā ar statūtiem ir nodrošināt iedzīvotājiem
komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un kanalizācija, sadzīves atkritumu apsaimniekošana,
notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana) atbilstoši valdības un pašvaldības
apstiprinātajai politikai.
Iepriekšējo gadu izaugsme (ūdens kvalitātes, klientu skaita un saņemto pakalpojumu
apjoma pieaugums) apliecina, ka kapitālsabiedrība komunālo pakalpojumu jomā izvirza un
sasniedz arvien jaunus mērķus, pilnveido savu darbību un pakalpojumu klāstu.
Visas savas darbības laikā, SIA “RŪPE” ir plānveidīgi pilnveidojusi un uzlabojusi
piedāvāto pakalpojumu infrastruktūru un faktiski ir izpildījusi priekšnosacījumus, lai
ilgtermiņā varētu veikt ūdensapgādes, kanalizācijas, sadzīves atkritumu apsaimniekošanas,
notekūdeņu savākšanas, novadīšanas un attīrīšanas pakalpojumus.
Noslēgtie līgumi nodrošinās kapitālsabiedrības stabilu attīstību arī nākotnē.
Līdz ar to var uzskatīt, ka SIA „RŪPE” Alūksnes novada teritorijā ir ieviesusi sistēmu,
kuras darbība atbilst spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un nodrošina komunālo
pakalpojumu pieejamību novadu iedzīvotājiem. Tajā pašā laikā jāņem vērā, ka turpmākajā
periodā ir nepieciešama šīs sistēmas darbības attīstība, lai nodrošinātu to prasību izpildi, kuras
valstij kopumā un pašvaldībām būs saistošas nākotnē.

Par SIA “RŪPE” darbības stratēģijas galveno stratēģisko mērķi uzskatāma kvalitatīvu
komunālo pakalpojumu nodrošināšana tās apkalpoto Alūksnes un Alūksnes novada
pašvaldības teritorijās tādā veidā, lai:
1. tiktu ievērotas Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības;
2. nepārtraukti tiktu nodrošināti ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumi;
3. pakalpojums atbilstu SIA “RŪPE” izvirzītajiem pakalpojuma kvalitātes kritērijiem;
4. SIA “RŪPE” darbotos rentabli, izmantojot ilgtspējīgus risinājumus un labākās
pieejamās tehnoloģiskās metodes;
5. sniegtie pakalpojumi būtu elastīgi, t.i., lai maksimāli tiktu nodrošināta individuāla
pieeja atbilstoši katra klienta vajadzībām, nesadārdzinot to izmaksas.
Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī 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.panta pirmo un otro daļu, pārejas
noteikumu 11.punktu, Alūksnes novada dome nolemj:
1. atzīt Alūksnes novada pašvaldības līdzdalību SIA “RŪPE” par atbilstošu Publiskas
personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4.panta nosacījumiem;
2. noteikt, ka SIA “RŪPE” vispārējais stratēģiskais mērķis ir nodrošināt Alūksnes un
Alūksnes novada iedzīvotājus ar komunālajiem pakalpojumiem (ūdensapgāde un
kanalizācija, sadzīves atkritumu apsaimniekošana, notekūdeņu savākšana, novadīšana
un attīrīšana) atbilstoši valdības un pašvaldības apstiprinātajai politikai.
Domes priekšsēdētājs
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Par tiešo līdzdalību akciju sabiedrībā “SIMONE”
2015.gada 1.janvārī stājās spēkā Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību
pārvaldības likums (turpmāk tekstā – Likums). Saskaņā ar minētā Likuma pārejas noteikumu
11.punktu, Publiskas personas augstākā lēmējinstitūcija saskaņā ar šī likuma 7.pantu līdz
2016.gada 1.janvārim pieņem lēmumu par tās tiešo līdzdalību kapitālsabiedrībās. Likuma
7.panta pirmajā daļā noteikts, ka publiskai personai ir pienākums ne retāk kā reizi piecos
gados pārvērtēt katru tās tiešo līdzdalību kapitālsabiedrībā un atbilstību šā likuma 4.panta
nosacījumiem. Šo prasību nepiemēro, ja likumā ir noteikts, ka attiecīgās kapitālsabiedrības
kapitāla daļas vai akcijas nav atsavināmas. Minētā panta otrajā daļā noteikts, ka lēmumu par
publiskas personas līdzdalības saglabāšanu kapitālsabiedrībās pieņem attiecīgās publiskās
personas augstākā lēmējinstitūcija. Lēmumā ietver:
1. vērtējumu attiecībā uz atbilstību šā likuma 4.panta nosacījumiem;
2. vispārējo stratēģisko mērķi.
Saskaņā ar Likuma 4.panta pirmo daļu publiska persona drīkst iegūt līdzdalību
kapitālsabiedrībā Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmajā daļā minētajos gadījumos.
Ņemot vērā minēto, Alūksnes novada domei (turpmāk – Dome) ir jāpieņem lēmums,
kurā tai jāizvērtē Alūksnes novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) līdzdalības AS
“SIMONE” atbilstība Likuma 4.panta nosacījumiem, proti, vai AS “SIMONE”
komercdarbības veikšana atbilst kādai no Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmajā
daļā noteiktajām pazīmēm, kā arī jānosaka AS “SIMONE” vispārējais stratēģiskais mērķis.
Par AS “SIMONE” komercdarbības atbilstību Publiskas personas kapitāla daļu
un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4.panta nosacījumiem.
Publiskās personas, tostarp pašvaldības, darbojas publisko tiesību jomā, un tikai
izņēmuma gadījumos tās var darboties privāto tiesību jomā. Saskaņā ar Valsts pārvaldes
iekārtas likuma 87.panta pirmo daļu publiska persona privāto tiesību jomā darbojas šādos
gadījumos:
1. veicot darījumus, kas nepieciešami tās darbības nodrošināšanai;
2. sniedzot pakalpojumus;
3. veicot komercdarbību.

Gadījumi, kuros publiskās personas ir tiesīgas nodarboties ar komercdarbību, ir
noteikti Valsts pārvaldes iekārta likuma 88.panta pirmajā daļā, proti:
1. ja tirgus nav spējīgs nodrošināt sabiedrības interešu īstenošanu attiecīgajā jomā;
2. nozarē, kurā pastāv dabiskais monopols, tādējādi nodrošinot sabiedrībai attiecīgā
pakalpojuma pieejamību;
3. stratēģiski svarīgā nozarē;
4. jaunā nozarē;
5. nozarē, kuras infrastruktūras attīstībai nepieciešami lieli kapitālieguldījumi;
6. nozarē, kurā atbilstoši sabiedrības interesēm nepieciešams nodrošināt augstāku
kvalitātes standartu.
Saskaņā ar minētā panta otro daļu komercdarbības veikšanai publiska persona
(publiskas personas) saskaņā ar likumu dibina kapitālsabiedrību.
Dome, izvērtējot AS “SIMONE” komercdarbības atbilstību Valsts pārvaldes iekārtas
likuma 88.panta pirmajai daļai, secināja, ka centralizēto siltumapgādi saskaņā ar Valsts
pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmās daļas 2.punktu Pašvaldība īsteno nozarē, kurā
Alūksnes pilsētā pastāv dabiskais monopols, tāpēc nodrošinot sabiedrībai attiecīgā
pakalpojuma pieejamību. Dome konstatē arī citas Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta
pirmajai daļai atbilstošas AS “SIMONE” komercdarbības pazīmes. Pašvaldība, kas ir AS
“SIMONE” kapitāla daļu īpašniece, veikusi būtiskus ieguldījumus kapitālsabiedrības
infrastruktūrā. Kapitālsabiedrība realizējusi sekojošus projektus ar pašvaldības atbalstu:
1. Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projektā „Katlu māju darbības
optimizācija un energoefektivitātes paaugstināšana Alūksnē”, (projekta kopējās
izmaksas 1,62 milj. euro, tajā skaitā pašvaldības līdzfinansējums 886357 euro);
2. Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projektā “Siltumtrašu
rekonstrukcija un jaunu siltumtrašu izbūve Alūksnē” (kopējās projekta izmaksas
2,02 milj. euro, tajā skaitā pašvaldības līdzfinansējums 1,47 milj. euro).
Pēc realizētajiem projektiem atzīstams, ka AS „SIMONE” darbojas nozarē, kuras
infrastruktūras attīstībai nepieciešami lieli kapitālieguldījumi, līdz ar ko konstatējama AS
“SIMONE” komercdarbības atbilstība Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmās
daļas 5.punktam. Pašvaldības dalība AS “SIMONE” ir nepieciešama, lai nodrošinātu
sabiedrības interešu īstenošanu komunālo pakalpojumu jomā – siltumapgādē Alūksnes
pilsētas teritorijā. Šajā gadījumā konstatējama AS ”SIMONE” komercdarbības atbilstība
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmās daļas 1.punktam.
Ņemot vērā augstāk minēto, secināms, ka Pašvaldības līdzdalība AS “SIMONE”
atbilst Likuma 4.panta nosacījumiem, līdz ar to tai ir saglabājama tieša līdzdalība AS
“SIMONE”.
Vispārējais stratēģiskais mērķis.
AS ”SIMONE” dibinātājs ir Alūksnes novada pašvaldība, kam pieder 100%
kapitāldaļas, 3307575,00 EUR vērtībā, jeb 3307575 daļas (daļas vērtība 1,00 EUR).
AS “SIMONE” stratēģiskais mērķis - realizējot Pašvaldības autonomās funkcijas
Alūksnes pilsētas teritorijā, nodrošināt centralizētās siltumapgādes pakalpojumu.
AS “SIMONE” darbības virziens ir siltumenerģijas ražošana, pārvade un tirdzniecība.
Darbības veids pēc NACE klasifikatora Tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana (35.30)
Kapitālsabiedrība savā darbībā vadās no Eiropas un Latvijas valdības enerģētikas politikas.
AS ”SIMONE” siltumapgādi nodrošina no divām katlumājām.
Kapitālsabiedrības uzdevums – efektīvi izmantojot resursus, nodrošināt ilgtspējīgu
siltumapgādes pakalpojumu.
Kapitālsabiedrības vērtības ir pieejamība, profesionalitāte, sociālā atbildība.
Kapitālsabiedrības mērķi:

1. Nodrošināt kvalitatīvu, drošu un nepārtrauktu siltumenerģijas ražošanas procesu;
2. Atbalstīt centralizētās siltumapgādes sistēmas saglabāšanu un attīstību Alūksnes
pilsētā;
3. Sniegt atbalstu iedzīvotājiem energoefektivitātes jomā.
AS “SIMONE” nepārtraukti veic materiālo ieguldījumu infrastruktūras attīstībai,
piemēram, modernizējusi siltumapgādes infrastruktūru, lai ilgtermiņā siltumapgādes
pakalpojumu varētu sniegt vēl kvalitatīvāk un efektīvāk, nomainījusi siltumenerģijas
skaitītājus un aprīkojusi ar attālināto nolasīšanu.
Līdz ar to var uzskatīt, ka AS „SIMONE” Alūksnes pilsētas teritorijā pilnvērtīgi
nodrošina centrālās siltumapgādes piegādi atbilstoši tai noteiktajam mērķim.
Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī 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.panta pirmo un otro daļu, pārejas
noteikumu 11.punktu, Alūksnes novada dome nolemj:
1. atzīt Alūksnes novada pašvaldības līdzdalību AS “SIMONE” par atbilstošu Publiskas
personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4.panta nosacījumiem;
2. noteikt, ka AS “SIMONE” vispārējais stratēģiskais mērķis ir nodrošināt Alūksnes
pilsētas teritorijā centralizētās siltumapgādes pakalpojumu.
Domes priekšsēdētājs
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Alūksnē
2015.gada 23.decembrī

sēdes protokols Nr.20, 17.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.406

Par tiešo līdzdalību sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “IEVEDNE”
2015.gada 1.janvārī stājās spēkā Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību
pārvaldības likums (turpmāk tekstā – Likums). Saskaņā ar minētā Likuma pārejas noteikumu
11.punktu, Publiskas personas augstākā lēmējinstitūcija saskaņā ar šī likuma 7.pantu līdz
2016.gada 1.janvārim pieņem lēmumu par tās tiešo līdzdalību kapitālsabiedrībās. Likuma
7.panta pirmajā daļā noteikts, ka publiskai personai ir pienākums ne retāk kā reizi piecos
gados pārvērtēt katru tās tiešo līdzdalību kapitālsabiedrībā un atbilstību šā likuma 4.panta
nosacījumiem. Šo prasību nepiemēro, ja likumā ir noteikts, ka attiecīgās kapitālsabiedrības
kapitāla daļas vai akcijas nav atsavināmas. Minētā panta otrajā daļā noteikts, ka lēmumu par
publiskas personas līdzdalības saglabāšanu kapitālsabiedrībās pieņem attiecīgās publiskās
personas augstākā lēmējinstitūcija. Lēmumā ietver:
1. vērtējumu attiecībā uz atbilstību šā likuma 4.panta nosacījumiem;
2. vispārējo stratēģisko mērķi.
Saskaņā ar Likuma 4.panta pirmo daļu publiska persona drīkst iegūt līdzdalību
kapitālsabiedrībā Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmajā daļā minētajos gadījumos.
Ņemot vērā minēto, Alūksnes novada domei (turpmāk – Dome) ir jāpieņem lēmums,
kurā tai jāizvērtē Alūksnes novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) līdzdalības SIA
“IEVEDNE” atbilstība Likuma 4.panta nosacījumiem, proti, vai SIA “IEVEDNE”
komercdarbības veikšana atbilst kādai no Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmajā
daļā noteiktajām pazīmēm, kā arī jānosaka SIA “IEVEDNE” vispārējais stratēģiskais mērķis.
Par SIA “IEVEDNE” komercdarbības atbilstību Publiskas personas kapitāla
daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4.panta nosacījumiem.
Publiskās personas, tostarp pašvaldības, darbojas publisko tiesību jomā, un tikai
izņēmuma gadījumos tās var darboties privāto tiesību jomā. Saskaņā ar Valsts pārvaldes
iekārtas likuma 87.panta pirmo daļu publiska persona privāto tiesību jomā darbojas šādos
gadījumos:
1. veicot darījumus, kas nepieciešami tās darbības nodrošināšanai;
2. sniedzot pakalpojumus;
3. veicot komercdarbību.

Gadījumi, kuros publiskās personas ir tiesīgas nodarboties ar komercdarbību, ir
noteikti Valsts pārvaldes iekārta likuma 88.panta pirmajā daļā, proti:
1. ja tirgus nav spējīgs nodrošināt sabiedrības interešu īstenošanu attiecīgajā jomā;
2. nozarē, kurā pastāv dabiskais monopols, tādējādi nodrošinot sabiedrībai attiecīgā
pakalpojuma pieejamību;
3. stratēģiski svarīgā nozarē;
4. jaunā nozarē;
5. nozarē, kuras infrastruktūras attīstībai nepieciešami lieli kapitālieguldījumi;
6. nozarē, kurā atbilstoši sabiedrības interesēm nepieciešams nodrošināt augstāku
kvalitātes standartu.
Saskaņā ar minētā panta otro daļu komercdarbības veikšanai publiska persona
(publiskas personas) saskaņā ar likumu dibina kapitālsabiedrību.
Dome, izvērtējot SIA “IEVEDNE” komercdarbības atbilstību Valsts pārvaldes
iekārtas likuma 88.panta pirmajai daļai, secināja, ka ūdenssaimniecība saskaņā ar Valsts
pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmās daļas 3.punktu ir Pašvaldībai stratēģiski svarīga
nozare. Dome konstatē arī citas Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmajai daļai
atbilstošas SIA “IEVEDNE” komercdarbības pazīmes:
1. pašvaldība, kas ir SIA “IEVEDNE” kapitāla daļu īpašnieces veikusi būtiskus
ieguldījumus kapitālsabiedrības infrastruktūrā. Pašvaldības ieguldījums ir gan
galvojot ņemto kredītu Valsts kasē, gan piedaloties ar līdzfinansējumu projektu
realizācijā. Kapitālsabiedrība realizējusi sekojošus projektus ar pašvaldību atbalstu:
1.1. ERAF līdzfinansētā projektā „Ūdenssaimniecības attīstība Alūksnes novada
Jaunannas pagasta Jaunannā” (projekta kopējās izmaksas 397 260,54 euro,
pašvaldības līdzfinansējums 59 589,08 euro) un
1.2. ERAF līdzfinansētā projektā “Ūdenssaimniecības attīstība Alūksnes novada
Annas pagasta Annas ciemā” (kopējās projekta izmaksas 347 738,94 euro,
pašvaldības līdzfinansējums 52 160,85 euro).
2. Papildus minētajam uz šī lēmuma pieņemšanas brīdi SIA “Alūksnes slimnīca”, lai
nodrošinātu likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktā noteiktās
pašvaldības autonomās funkcijas īstenošanu, nodrošinot veselības aprūpes
pieejamību tikai pēdējos piecos gados iegādāts aprīkojums un iekārtas 310 000
euro apmērā. Līdz ar to SIA “Alūksnes slimnīca” komercdarbība atbilst Valsts
pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmās daļas 5.punktam.
3. Pašvaldības dalība SIA “IEVEDNE” ir nepieciešama, lai nodrošinātu sabiedrības
interešu īstenošanu ūdenssaimniecības pakalpojumu jomā Pašvaldības teritorijā.
Šajā gadījumā konstatējama SIA “IEVEDNE” komercdarbības atbilstība Valsts
pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmās daļas 1.punktam.
Ņemot vērā augstāk minēto, secināms, ka Pašvaldības līdzdalība SIA “IEVEDNE”
atbilst Likuma 4.panta nosacījumiem, līdz ar to tai ir saglabājama tieša līdzdalība SIA
“IEVEDNE”.
Vispārējais stratēģiskais mērķis
SIA “IEVEDNE” dibinātājs ir Alūksnes novada pašvaldība. Dibinātājam – Alūksnes
novada pašvaldībai pieder 100% kapitāldaļas, 183 539,00 EUR vērtībā, jeb 183 539 daļas
(daļas vērtība 1,00 EUR).
Saskaņā ar SIA “IEVEDNE” 1994.gada 12.maija dibināšanas līgumu
kapitālsabiedrības dibināšanas mērķis bija apvienojot daļu savu materiālo līdzekļu un resursu,
izveidot finansiāli dzīvotspējīgu ilgtermiņa risinājumu, lai nodrošinātu iedzīvotāju
nodrošināšanu ar ūdenssaimniecības pakalpojumiem.
Pēc SIA “IEVEDNE” dibināšanas konstatējams, ka Dibināšanas līgumā izvirzītie
kapitālsabiedrības mērķi nav manījušies. Kapitālsabiedrība pilda nospraustos uzdevums,

nepārtraukti notiek tās darbības, piedāvāto pakalpojumu apjoma, pieejamības un kvalitātes
attīstība.
SIA “IEVEDNE” darbības virziens ir ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšana:
1. ūdens ieguve, uzkrāšana un sagatavošana lietošanai līdz padevei ūdensvada tīklā;
2. ūdens piegāde no padeves vietas ūdensvada tīklā līdz pakalpojuma lietotājiem;
3. notekūdeņu savākšana un novadīšana līdz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām;
4. notekūdeņu attīrīšana un novadīšana virszemes ūdensobjektos.
Ūdenssaimniecības pakalpojumi tiek sniegti Alūksnes novada Annas, Jaunannas un
Kalncempju pagastu iedzīvotājiem un iestādēm.
Kapitālsabiedrības pamatuzdevums ir īstenot ūdenssaimniecības pakalpojumu
sniegšanu pašvaldībā.
Kapitālsabiedrības darbības mērķis saskaņā ar statūtiem ir nodrošināt iedzīvotājus ar
ūdenssaimniecības pakalpojumiem.
Visas savas darbības laikā, SIA “IEVEDNE” ir plānveidīgi pilnveidojusi un uzlabojusi
ūdenssaimniecības pakalpojumu infrastruktūru un faktiski ir izpildījusi priekšnosacījumus, lai
ilgtermiņā varētu veikt ūdenssaimniecības darbību.
Līdz ar to var uzskatīt, ka SIA „ IEVEDNE” Alūksnes novada pašvaldības teritorijā ir
ieviesusi sistēmu, kuras darbība atbilst spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un nodrošina
ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamību novada iedzīvotājiem. Tajā pašā laikā jāņem
vērā, ka turpmākajā periodā ir nepieciešama šīs sistēmas darbības attīstība, lai nodrošinātu to
prasību izpildi, kuras valstij kopumā un pašvaldībām būs saistošas nākotnē.
Par SIA “IEVEDNE” darbības stratēģijas galveno stratēģisko mērķi uzskatāma
ūdenssaimniecības pakalpojuma nodrošināšana tās apkalpoto Alūksnes novada pašvaldības
teritorijā tādā veidā, lai:
1. tiktu ievērotas Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības;
2. pakalpojums atbilstu SIA “IEVEDNE” izvirzītajiem pakalpojuma kvalitātes
kritērijiem;
3. SIA “IEVEDNE” darbotos rentabli, izmantojot ilgtspējīgus risinājumus un labākās
pieejamās tehnoloģiskās metodes;
4. sniegtie pakalpojumi būtu elastīgi, t.i., lai maksimāli tiktu nodrošināta individuāla
pieeja atbilstoši katra klienta vajadzībām, nesadārdzinot to izmaksas;
Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī 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.panta pirmo un otro daļu, pārejas
noteikumu 11.punktu, Alūksnes novada dome nolemj:
1. atzīt Alūksnes novada pašvaldības līdzdalību SIA “IEVEDNE” par atbilstošu
Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4.panta
nosacījumiem;
2. noteikt, ka SIA “IEVEDNE” vispārējais stratēģiskais mērķis ir nodrošināt
iedzīvotājus ar ūdenssaimniecības sniegtajiem pakalpojumiem.
Domes priekšsēdētājs
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Alūksnē
2015.gada 23.decembrī

sēdes protokols Nr.20, 18.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.407

Par plānoto zema enerģijas patēriņa ēku projektu
Pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas ievaddaļu, ņemot
vērā Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa
“Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana – zema enerģijas patēriņa ēkas” nolikuma
projektu, Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. aktualizētā Rīcības plāna
8.3.punktu un Investīciju plāna 2015.-2017.gadam 108.4.punktu,
Atbalstīt Pededzes Tautas nama ēkas atjaunošanu plānotā Emisijas kvotu izsolīšanas
instrumenta projektu konkursa “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana – zema enerģijas
patēriņa ēkas ” ietvaros.
Domes priekšsēdētājs
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Alūksnē
2015.gada 23.decembrī

sēdes protokols Nr.20, 19.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.408

Par darba attiecību izbeigšanu ar Arvīdu RAČINSKI
Izskatot Būvvaldes vadītāja - arhitekta Arvīda RAČINSKA iesniegumu par
atbrīvošanu no Būvvaldes vadītāja - arhitekta amata, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā
25.11.2015. ar Nr. ANP/1-42/15/4770,
pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, Darba
likuma 100.panta pirmo daļu,
Atbrīvot 2015.gada 28.decembrī Arvīdu RAČINSKI
arhitekta amata.
Domes priekšsēdētājs

no

Būvvaldes vadītāja -
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Alūksnē
2015.gada 23.decembrī

sēdes protokols Nr.20, 20.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.409

Par Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādes „Cālis” vadītāju
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, Izglītības
likuma 17.panta trešās daļas 2.punktu,
ņemot vērā Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādes „Cālis” vadītāja amata kandidātu
konkursa komisijas 09.12.2015. sēdes lēmumu,
1. Iecelt par Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādes „Cālis” vadītāju Agitu
PAKALNIETI, personas kods, [..].
2. Uzdot izpilddirektoram organizēt darba tiesisko attiecību uzsākšanu pēc saskaņojuma
saņemšanas no Izglītības un zinātnes ministrijas.
Domes priekšsēdētājs
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Alūksnē
2015.gada 23.decembrī

sēdes protokols Nr.20, 21.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.410

Par saistošo noteikumu Nr.24/2015 „Par grozījumiem Alūksnes novada domes
2015.gada 9.februāra saistošajos noteikumos Nr.4/2015 „Par Alūksnes novada
pašvaldības budžetu 2015.gadam”” izdošanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu, 21.panta
pirmās daļas 2.punktu un 46.panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu,
Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.24/2015 „Par grozījumiem Alūksnes novada domes
2015.gada 9.februāra saistošajos noteikumos Nr.4/2015 „Par Alūksnes novada pašvaldības
budžetu 2015.gadam”” un to paskaidrojuma rakstu.
Domes priekšsēdētājs

A.DUKULIS

LATVIJAS REPUBLIKA

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000018622
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Alūksnē
2015.gada 23.decembrī

sēdes protokols Nr.20, 22.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.411

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 „2,723 (divi veseli 723 tūkstošdaļas)” ar
skaitli un vārdiem „ 2,538 (divi veseli 538 tūkstošdaļas)”.
2. Aizstāt 3.1.punktā skaitli un vārdus „1,2 (viens vesels divas desmitdaļas)” ar
skaitli un vārdiem „1,137 (viens vesels 137 tūkstošdaļas)”.
3. Aizstāt 4.1.1.1.punktā skaitli un vārdus „1,4 (viens vesels četras desmitdaļas)
ar skaitli un vārdiem „1,326 (viens vesels 326 tūkstošdaļas)”.
4. Izteikt 4.1.1.2. punktu šādā redakcijā:
„ 4.1.1.2.loceklim - kas noteikta ņemot vērā Centrālās statistikas pārvaldes aprēķināto
aizpagājušā gada valstī strādājošo mēneša vidējās darba samaksas apmēru, kas reizināts ar
koeficientu 0,947 (nulle vesels 947 tūkstošdaļas), dalīts ar attiecīgā gada vidējo darba stundu
skaitu mēnesī un noapaļots līdz simtdaļām”.
5. Izteikt 4.1.2.1. punktu šādā redakcijā:
„4.1.2.1.priekšsēdētājam un sekretāram – kas noteikta ņemot vērā Centrālās
statistikas pārvaldes aprēķināto aizpagājušā gada valstī strādājošo mēneša vidējās darba
samaksas apmēru, kas reizināts ar koeficientu 0,947 (nulle vesels 947 tūkstošdaļas), dalīts ar
attiecīgā gada vidējo darba stundu skaitu mēnesī un noapaļots līdz simtdaļām”.
6. Papildināt 4.1.2.2.punktā aiz vārdiem „noapaļots līdz simtdaļām ”ar vārdiem
„bet ne zemāku kā Ministru kabineta noteikto minimālo stundas tarifa likmi”.

7. Aizstāt 4.2.punktā skaitli un vārdus „1,4 (viens vesels četras desmitdaļas) ar
skaitli un vārdiem „1,326 (viens vesels 326 tūkstošdaļas).
8. Izteikt 4.3. punktu šādā redakcijā:
„4.3.Citu domes izveidoto pastāvīgo komisiju locekļiem, ar rīkojumu vai domes
lēmumu izveidoto komisiju un darba grupu vadītājiem mēnešalga par darbu komisijās un
darba grupās tiek noteikta ņemot vērā Centrālās statistikas pārvaldes aprēķināto aizpagājušā
gada valstī strādājošo mēneša vidējās darba samaksas apmēru, kas reizināts ar koeficientu
0,947 (nulle vesels 947 tūkstošdaļas), dalīts ar attiecīgā gada vidējo darba stundu skaitu
mēnesī un noapaļots līdz simtdaļām par katru nostrādāto stundu, saskaņā ar darba laika
uzskaiti, nepārsniedzot 40 apmaksājamās stundas mēnesī.”.
9. Papildināt 4.4.punktā aiz vārdiem „noapaļots līdz simtdaļām” ar vārdiem „bet
ne zemāku kā Ministru kabineta noteikto minimālo stundas tarifa likmi”.
10. Aizstāt 5.11.punktā burtus „LR” ar vārdiem „Latvijas Republikas”.
11. 5.12.punktā aizstāt vārdu „mēnešalga” ar vārdu „amatalga” un papildināt aiz
vārdiem „noapaļojot līdz simtdaļām” ar vārdiem „bet ne zemāku kā Ministru kabineta
noteikto minimālo stundas tarifa likmi”.
12. Izteikt 1.pielikumu šādā redakcijā:
1.pielikums
Darbinieku mēnešalgu noteikšanas tabula (euro)
Mēnešalgu grupa
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

1.kategorija
min
max

2.kategorija
min
max

477
400
381
376
375
374
373
372
371
370
370
370
370

935
722
491
461
394
383
381
380
379
378
376
374
372
370
370

1458
1253
1052
894
756
664
571
506
447
386
384
383
380

2186
1983
1678
1442
1209
1028
870
766
656
582
503
444
435
383
380

3.kategorija
min
max
1248
2441
972
2353
750
2264
527
1917
497
1647
431
1382
386
1287
381
1190
380
1093
379
996
378
899
376
802
374
705
372
608
370
511
370
413

13. Aizstāt noteikumu 3., 4., un 5.pielikumā skaitli un vārdu
„3.-labi” ar skaitli un vārdu „3-apmierinoši” un skaitli un vārdu „4-ļoti labi” ar skaitli un
vārdu „4-labi”.
Lēmums stājas spēkā 2016.gada 1.janvārī.
Domes priekšsēdētājs
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Alūksnē
2015.gada 23.decembrī

sēdes protokols Nr.20, 23.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.412

Par ar papildu atlīdzību saistīto pasākumu ierobežojumiem 2016.gadā
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Valsts un
pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3.panta ceturtās daļas
8.punktu, Alūksnes novada domes 28.11.2013. noteikumu Nr.3/2013 „Par atlīdzību Alūksnes
novada pašvaldībā” 1.4., 1.6.punktu,
Noteikt Alūksnes novada domes 28.11.2013. noteikumu Nr.3/2013 „Par atlīdzību
Alūksnes novada pašvaldībā” 9.4.punktā paredzēto sociālo garantiju ierobežojumu
2016.budžeta gadā šādā apmērā:
2016.gadā izmaksāt pabalstu reizi kalendāra gadā, aizejot ikgadējā apmaksātajā
atvaļinājumā, ņemot vērā darba ieguldījuma un tā rezultātu novērtējumu 2015.gadā:
-ja vērtēšanā iegūts A līmenis – 20% apmērā no mēnešalgas;
-ja vērtēšanā iegūts B līmenis – 16% apmērā no mēnešalgas;
-ja vērtēšanā iegūts C līmenis – 12% apmērā no mēnešalgas.
Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības
likuma 3.panta ceturtās daļas 8.punktu atvaļinājuma pabalsts netiek pārcelts uz nākamo
kalendāra gadu un izbeidzot darba tiesiskās attiecības tas netiek atlīdzināts.
Domes priekšsēdētājs

A.DUKULIS

Lēmuma projekts satur ierobežotas
pieejamības informāciju
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Alūksnē
2015.gada 23.decembrī

sēdes protokols Nr.20, 24.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.413

Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā

LATVIJAS REPUBLIKA

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000018622
DĀRZA IELĀ 11, ALŪKSNĒ, ALŪKSNES NOVADĀ, LV – 4301, TĀLRUNIS 64381496, FAKSS 64381150,
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Alūksnē
2015.gada 23.decembrī

sēdes protokols Nr.20, 25.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.414

Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības 2012.gada 23.februāra noteikumos
Nr.3/2012 „Kārtība, kādā sadala Alūksnes novada pašvaldības budžeta līdzekļus”
Ņemot vērā Alūksnes novada domes Tautsaimniecības komitejas 14.12.2015. lēmumu
(sēdes protokols Nr.14, 13.punkts) un Finanšu komitejas 17.12.2015. lēmumu (sēdes
protokols Nr.13, 10.punkts),
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. papildināt 4.2.5.punktu ar 4.2.5.52., 4.2.5.53. un 4.2.5.54.apakšpunktiem šādā
redakcijā:
„4.2.5.52. Sociālā māja;
4.2.5.53.Līdzfinansējums daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu
labiekārtošanai;
4.2.5.54. Alūksnes Kultūras centrs (ERAF projektā ietvaros izbūvēta daļa);”
1.2. 5.1.1.3. apakšpunktā aizstāt vārdus “PII “Zemenīte” ar vārdiem “Strautiņu
pamatskolas pirmsskolas korpusa ēkai”;
1.3. 5.1.2. punktā vārdus aizstāt ““PII “Zemenīte”” ar vārdiem “Strautiņu pamatskolā
(pirmsskola)”.
2. Alūksnes novada pašvaldības administrācijas Finanšu nodaļai piemērot iepriekšminētos
grozījumus, izstrādājot Alūksnes novada pašvaldības budžeta 2016.gadam projektu.
3. Lēmums stājās spēkā 01.01.2016.
Domes priekšsēdētājs
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Alūksnē
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sēdes protokols Nr.20, 26.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.415

Par Alūksnes novada pašvaldības nedzīvojamās telpas Dārza ielā 11, Alūksnē,
Alūksnes novadā iznomāšanu
Izskatot Valsts zemes dienesta 17.12.2015. iesniegumu Nr.2-07/1243 “Par telpu
nomu”, kas saņemts un reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 17.12.2015. ar Nr.ANP/135/15/5146, Lauku atbalsta dienesta 22.12.2015. iesniegumu Nr.10.2.3-12/15/4847 „Par
nomas maksas samazinājumu”, kas saņemts un reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā
22.12.2015. ar Nr. ANP/1-35/15/5185,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 77.panta ceturto daļu, likuma „Par valsts
un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 6.¹ panta trešo daļu,
Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515 „Noteikumi par publiskas personas
mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida
nosacījumiem” 4.10. un 7.punktu, 3.nodaļu, Alūksnes novada pašvaldības Finanšu nodaļas
22.12.2015. iznomājamā nekustamā īpašuma daļas nomas maksas aprēķinu,
1. Nodot kopīgā nomas lietošanā 1 (vienu) nedzīvojamo telpu - kabinetu Nr.110
(inventarizācijas lietā telpa Nr.45, platība 13,5m²) Alūksnes novada pašvaldības
nekustamajā īpašumā Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, kadastra numurs
3601 526 4104, ½ domājamās daļas apmērā Lauku atbalsta dienestam (turpmāk
tekstā – LAD), reģistrācijas numurs 90000794228, ½ domājamās daļas apmērā
Valsts zemes dienestam (turpmāk tekstā – VZD), 90000030432, lai nodrošinātu
LAD un VZD klientu apkalpošanu.
2. Noteikt nomas maksu par šī lēmuma 1.punktā minētās telpas nomu 2,20 (divi euro
un 20 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa par vienu m² mēnesī (nomas maksā
neietilpst maksa par siltumenerģijas piegādi, elektroenerģijas izmantošanu, ūdeni
un kanalizāciju, atkritumu izvešanu).
3. Noteikt, ka termiņš telpas nomai ir līdz 2025.gadam.
4. Lēmums stājas spēkā 2016.gada 4.janvārī.
5. Ar šī lēmuma stāšanos spēkā atzīt par spēku zaudējušu Alūksnes novada domes
2013.gada 24.oktobra lēmumu Nr.518 “Par Alūksnes novada pašvaldības
nedzīvojamās telpas Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā iznomāšanu” (sēdes
protokols Nr.19, 47.p.).
Domes priekšsēdētājs
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Alūksnē
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sēdes protokols Nr.20, 27.p.
ALŪKSNES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.416

Par Alūksnes novada domes lēmuma atzīšanu par spēku zaudējušu
Izskatot Mārkalnes un Pededzes pagastu pārvaldes vadītājas D.VĪTOLAS 21.12.2015.
iesniegumu par Alūksnes novada domes lēmuma atcelšanu, kas 21.12.2015. saņemts
Alūksnes novada pašvaldībā un reģistrēts ar Nr. ANP/1-33/15/5175, pamatojoties uz likuma
“Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu,
Atzīt Alūksnes novada domes 2015.gada 30.jūlija lēmumu Nr.231 “Par cirsmas
“Gogulīši”, Mārkalnes pagastā, Alūksnes novadā, atsavināšanu” par spēku zaudējušu ar šī
lēmuma spēkā stāšanās dienu.
Domes priekšsēdētājs

A.DUKULIS

