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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.405 

 

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. 

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 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                                    A.DUKULIS 

 

  


