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Par Alūksnes novada pašvaldības kapitāla daļām sabiedrībā ar ierobežotu atbildību 

“AP Kaudzītes” 

 

Konstatējot, ka: 

Alūksnes novada pašvaldībai pieder 7144 sabiedrības ar ierobežotu atbildību “AP 

Kaudzītes”, reģistrācijas numurs 44103026358, juridiskā adrese – “Kaudzītes”, Litenes pagasts, 

Gulbenes novads, kapitāla daļas, kas ir 28,226% no tās pamatkapitāla, ar vienas kapitāla daļas 

nominālvērtību 28 EUR. 

No 2011. gada Alūksnes novada pašvaldība nav saņēmusi sabiedrības ar ierobežotu 

atbildību “AP Kaudzītes” dividenžu maksājumus.  

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “AP Kaudzītes” darbības veidi ir atkritumu apstrāde un 

izvietošana (izņemot bīstamos atkritumus) (38.21, 2.0 red), notekūdeņu savākšana un attīrīšana 

(37.00, 2.0 red); atkritumu savākšana (38.1, 2.0 red.); atkritumu apstrāde un izvietošana (38.2, 

2.0 red.), otrreizējā pārstrāde (38.3, 2.0 red). Atbilstoši likuma “Par sabiedrisko pakalpojumu 

regulatoriem” 2. panta otrās daļas 5. punktam, sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu kā 

komercdarbību sadzīves atkritumu apsaimniekošanā regulē valsts, t.sk. tarifu par sadzīves 

atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā nosaka Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija. 

Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāna 2013.-2020. gadam 1. tabulu “Valsts 

nozīmes pilsētu un novadu sadalījums pa atkritumu apsaimniekošanas reģioniem” Alūksnes 

novads, kopā ar 9 citiem novadiem, ietilpst Malienas atkritumu apsaimniekošanas reģionā, kura 

atkritumu poligona apsaimniekotāja ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību “AP Kaudzītes”.  

Pašvaldības kompetence tās administratīvās teritorijas atkritumu apsaimniekošanā ir 

noteikta Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8. panta pirmajā daļā, un atbildība un galvenā 

funkcija atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāna 2013.-2020. gadam 2. pielikumam 

“Institucionālā struktūra atkritumu apsaimniekošanā” ir sadzīves atkritumu apsaimniekošanas 

organizēšana savā administratīvajā teritorijā, bet tiesības savu funkciju efektīvai izpildei 

darboties privāttiesību jomā – dibinot kapitālsabiedrību vai iegūstot līdzdalību esošā 

kapitālsabiedrībā, ir noteiktas Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88. panta pirmajā daļā.  

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4. pants nosaka, 

ka publiska persona drīkst saglabāt līdzdalību kapitālsabiedrībā, ja pastāv Valsts pārvaldes 

iekārtas likuma 88. panta nosacījumi. 
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Secinot, ka:  

Pašvaldības komercdarbība atkritumu apsaimniekošanas nozarē neatbilst Valsts pārvaldes 

iekārtas likuma 88. panta noteiktajiem nosacījumiem, kad publiska persona var darboties 

privāttiesību jomā. 

Alūksnes novada pašvaldības līdzdalība sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “AP Kaudzītes” 

nav efektīvākais veids, kā realizēt tās funkcijas atkritumu apsaimniekošanas nozarē. 

 

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 

7. pantu, 4. panta pirmo daļu, 9. panta pirmo daļu, 138. panta pirmo daļu, 139. panta otro daļu, 

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88. panta pirmo daļu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un 

mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. panta pirmās daļas 1., 2. punktu,  

 

Alūksnes novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Izbeigt Alūksnes novada pašvaldības līdzdalību sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “AP 

Kaudzītes”, reģistrācijas numurs 44103026358. 

2. Pārdot sabiedrības ar ierobežotu atbildību “AP Kaudzītes” 7144 (septiņi tūkstoši viens 

simts četrdesmit četras) Alūksnes novada pašvaldības kapitāla daļas. 

3. Kapitāla daļu pārdošanas sākotnējo vērtību noteikt atbilstoši neatkarīga sertificēta 

vērtētāja vērtējumam saskaņā ar Latvijā atzītiem vērtēšanas standartiem, pieskaitot 

vērtēšanas izmaksas. 

4. Alūksnes novada pašvaldības kapitāla daļu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “AP 

Kaudzītes” pārdošanu uzdot veikt Alūksnes novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas 

komisijai. 

5. Alūksnes novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas komisijai sabiedrības ar 

ierobežotu atbildību “AP Kaudzītes” kapitāla daļu atsavināšanas cenu un noteikumus 

iesniegt apstiprināšanai Alūksnes novada pašvaldības domei. 

6. Atzīt par spēku zaudējušu Alūksnes novada domes 2018. gada 22. novembra lēmumu 

Nr. 411 “Par Alūksnes novada pašvaldībai piederošā īpašuma – kapitāla daļu 

sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “AP KAUDZĪTES”, atsavināšanu (sēdes protokols 

Nr. 16, 9. p.). 

 
Domes priekšsēdētājs                          A.DUKULIS 
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