
ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 

Reģistrācijas numurs 90000018622 

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

www.aluksne.lv 

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

Alūksnē 

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

ALŪKSNES NOVADA DOMES 

LĒMUMS Nr.299 

Par tiešo līdzdalību sabiedrībā ar ierobežotu atbildību 

“Alūksnes slimnīca” 

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

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

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

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

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

nodrošināt iedzīvotāju medicīnisko aprūpi atbilstoši valdības un pašvaldības apstiprinātajai 

veselības aprūpes bāzes programmai. 

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma (turpmāk – 

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

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

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

kapitāla daļas vai akcijas ir atsavināmas. 

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

saglabāšanu kapitālsabiedrībās pieņem attiecīgās publiskās personas augstākā lēmējinstitūcija. 

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

stratēģiskos mērķus. 

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

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

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

darbojas veicot darījumus, kas nepieciešami tās darbības nodrošināšanai, sniedzot 

pakalpojumus un veicot komercdarbību. Pašvaldību kapitālsabiedrībām nevar izvirzīt citus 

mērķus, kas neizriet no pašvaldību autonomajām funkcijām.  

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

pašvaldības autonomajām funkcijām ir nodrošināt veselības aprūpes pieejamību. 

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

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

SIA “Alūksnes slimnīca” pamatdarbības virziens ir veselības aprūpes pakalpojumu 

sniegšana. 

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

prioritāri sniedz neatliekamo medicīnisko palīdzību divdesmit četras stundas diennaktī  šādos 

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

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

spēku un NATO kontingenta karavīriem.  

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

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

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

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

administratīvās teritorijas attīstībai vai valsts drošībai. 

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

konsultējas ar kompetentajām institūcijām konkurences aizsardzības jomā un komersantus 

pārstāvošām biedrībām vai nodibinājumiem, kā arī ievēro komercdarbības atbalsta kontroles 

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

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

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

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

daļu turētājam SIA “Alūksnes slimnīca” ir saglabājama. 

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

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

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

stacionāros pakalpojumus, kā arī neatliekamo medicīnisko palīdzību. Līdzvērtīga veselības 

aprūpes pakalpojuma sniedzēja novada administratīvajā teritorijā nav, tādēļ svarīgi saglabāt 

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

aprūpes pakalpojumu pieejamību Alūksnes novada iedzīvotājiem. 

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

pakalpojumi, kas ir atzīstami par stratēģiski svarīgiem.  

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

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

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

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

būtiskas investīcijas kapitālsabiedrības infrastruktūras un medicīnisko tehnoloģiju attīstībā. 

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

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

kapitālsabiedrības attīstībā. 

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

pašvaldības stipendiju piešķiršanu speciālistu piesaistei” un 26.04.2018. saistošajiem 

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

Alūksnes novada pašvaldība iesaistās jauno ārstu speciālistu piesaistīšanā. 

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

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

nodrošināt veselības aprūpes pieejamības daudzveidību, saglabāt Alūksnes daudzprofilu 

slimnīcu, atbalstīt rehabilitācijas centra izveidi. 

Saskaņā ar Veselības ministrijas izstrādāto sabiedrības  veselības pamatnostādņu 2014.-

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

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

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

aprūpes pakalpojumi; veselības aprūpes pakalpojumu – neatliekamās medicīniskās palīdzības 

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

labiekārtošana. 

Alūksnes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā ir veselības aprūpes pakalpojumu 

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

pakalpojumu pārtraukšanas gadījumā pastāv iespēja veidoties tirgus nepietiekamībai, tādejādi 

radot negatīvu ietekmi uz konkrētā pakalpojuma pieejamību konkrētajā administratīvajā 

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

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

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

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

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

kapitālsabiedrībā ir labākais veids kā organizēt Alūksnes novada iedzīvotājiem veselības 

aprūpes pieejamību tuvāk viņu dzīvesvietai. 

 

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

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

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

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

 

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

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4.panta 

nosacījumiem. 

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

stratēģiskais mērķis ir kvalitatīvas veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības 

nodrošināšana Alūksnes novada administratīvajā teritorijā. 

3. Saglabāt Alūksnes novada pašvaldības tiešo līdzdalību sabiedrībā ar ierobežotu 

atbildību “Alūksnes slimnīca”. 

 

Domes priekšsēdētājs                 A.DUKULIS 
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