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LĒMUMS Nr.404 

 

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. 

http://likumi.lv/doc.php?id=269907#p7
http://likumi.lv/doc.php?id=269907#p4
http://likumi.lv/doc.php?id=269907#p4
http://likumi.lv/ta/id/63545-valsts-parvaldes-iekartas-likums
http://likumi.lv/ta/id/63545-valsts-parvaldes-iekartas-likums#p88


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                                    A.DUKULIS 

 

  


