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LĒMUMS Nr.301 

 

Par tiešo līdzdalību sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Rūpe” 

 

Ar 2015.gada 23.decembra Alūksnes novada domes lēmumu Nr. 404 “Par tiešo 

līdzdalību sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Rūpe” (turpmāk – SIA “Rūpe”) Alūksnes novada 

pašvaldības līdzdalība SIA “Rūpe” atzīta par atbilstošu Publiskas personas kapitāla daļu un 

kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4.panta nosacījumiem un noteikts SIA “Rūpe” vispārējais 

stratēģiskais mērķis. 

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 1.punktam, viena no 

pašvaldības autonomajām funkcijām ir organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus 

(ūdensapgāde un kanalizācija) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds.  

SIA “Rūpe” 100% kapitāla daļu turētāja ir Alūksnes novada pašvaldība.  

SIA “Rūpe” pamatdarbība ir ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde, notekūdeņu savākšana 

un attīrīšana. Savu darbību SIA “Rūpe” veic saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas 

komisijas apstiprinātiem tarifiem. 

SIA “Rūpe” papildus galvenajam darbības virzienam piedāvā asenizācijas pakalpojumus, 

tehnisko noteikumu izstrādi ūdensapgādei un kanalizācijai, ūdensvada un kanalizācijas pievadu 

izbūves pakalpojumus, ūdensvada un kanalizācijas remonta pakalpojumus, ūdens skaitītāju 

uzstādīšanas un plombēšanas pakalpojumus, kā arī bioloģisko tualešu nomu.  
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Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas Ūdenssaimniecības pakalpojumu 

sniedzēju reģistra informācija liecina, ka Alūksnes novada administratīvajā teritorijā ir viens 

komersants, kas sniedz ūdenssaimniecības pakalpojumus, un tas ir SIA “Rūpe”. 

Saskaņā ar Alūksnes novada domes 2018.gada 22.marta lēmumu Nr. 86 “Par Alūksnes 

novada pašvaldības autonomās funkcijas – ūdensapgādes un kanalizācijas sabiedriskā 

pakalpojuma sniegšanas organizēšanas deleģēšanu SIA “Rūpe” un 2018.gada 31.augusta 

līgumu par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu, Alūksnes novada 

pašvaldība ir deleģējusi  SIA “Rūpe” sniegt ūdensapgādes un kanalizācijas  pakalpojumus 

Alūksnes novada administratīvajā teritorijā.  

Atbilstoši Alūksnes novada domes 2019.gada 28.marta saistošo noteikumu Nr. 5/2019 

“Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Alūksnes 

novadā” prasībām vienīgais reģistrētais asenizācijas pakalpojumu sniedzējs Alūksnes novada 

teritorijā ir SIA “Rūpe”, līdz ar ko pašvaldībai ir jāsaglabā šis pakalpojums, jo privātie tirgus 

dalībnieki nav spējīgi nodrošināt pakalpojuma pieejamību. 

Attiecībā uz bioloģisko tualešu iznomāšanu, alternatīva pakalpojuma sniedzēja darbība 

novadā nav identificēta un piedāvājumi šādas funkcijas veikšanai nav saņemti. 

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 lūdza sniegt viedokli 

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamerai un biedrībai “Latvijas ūdensapgādes un 

kanalizācijas uzņēmumu asociācijai”, kā arī ir konsultējusies ar Konkurences padomi. 

Konkurences padome norāda, ka tai nav iebildumu pret Alūksnes novada pašvaldības 

līdzdalības saglabāšanu SIA “Rūpe” attiecībā uz tās sniegtajiem pamata pakalpojumiem 

(sabiedriskie ūdens saimniecības pakalpojumi – ūdens ieguve, attīrīšana un sadale, notekūdeņu 

savākšana un attīrīšana), kas atzīstami par stratēģiski svarīgiem pakalpojumiem VPIL 88.panta 

pirmās daļas 2.punkta izpratnē, kā arī papildu pakalpojumiem, kā asenizācija un ūdens 

skaitītāju uzstādīšana un plombēšana, kuru sniegšana ir attaisnojuma ar VPIL 88.panta pirmās 

daļas 1.punktā noteikto izņēmumu. Attiecībā uz SIA “Rūpe” sniegtajiem papildu 

pakalpojumiem, kā BIO tualešu noma, ūdensvada un kanalizācijas pievadu izbūve, ūdensvada 

un kanalizācijas remonts, ūdens skaitītāju uzstādīšana un plombēšana, nepieciešams veikt 

papildus izvērtējumu, atkārtoti konsultēties ar Konkurences padomi un komersantu 

nevalstiskajām organizācijām. 

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

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

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

Alūksnes novada pašvaldība ir atsavinājusi SIA “Rūpe” sev piederošos ūdenssaimniecības 

tīklus, kā atsavināšanas veidu nosakot to (kā mantiskā ieguldījuma) ieguldīšanu 

kapitālsabiedrības pamatkapitālā un nosakot, ka tie izmantojami tikai kapitālsabiedrības 

saimnieciskās darbības – ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas pakalpojumu 

sniegšanas nodrošināšanai. 

Nozares svarīguma nosacījumi ir iekļauti ar Alūksnes novada domes 25.10.2012. lēmumu 

Nr. 351 apstiprinātajā Alūksnes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2012.-2030.gadam, kur  

viens no uzdevumiem ir attīstīt novadu par vietu, kurā pieejama kvalitatīva un ekonomiska 

inženierapgāde un efektīvi komunālie pakalpojumi. 

Atbilstoši vidēja termiņa darbības stratēģijai 2020.-2022.gadam, SIA “Rūpe” 

pamatuzdevums -  nodrošināt augstas kvalitātes ūdenssaimniecības pakalpojumu Alūksnes 
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novada pašvaldības teritorijā, ievērojot klientu intereses un sabiedrības kopīgas intereses vides 

aizsardzības jomā. 

SIA “Rūpe” vispārējais stratēģiskais mērķis ir nodrošināt Alūksnes un Alūksnes novada 

iedzīvotājus ar komunālajiem pakalpojumiem (ūdensapgāde un kanalizācija; notekūdeņu 

savākšana, novadīšana un attīrīšana) atbilstoši valdības un pašvaldības apstiprinātajai politikai 

tādā veidā, lai: tiktu ievērotas Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības; nepārtraukti tiktu 

nodrošināti ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumi; pakalpojums atbilstu normatīvajos 

aktos izvirzītajiem pakalpojumiem kvalitātes kritērijiem; SIA “Rūpe” darbotos rentabli, 

izmantojot ilgtspējīgus risinājumus un labākās pieejamās tehnoloģiskās metodes. 

SIA “Rūpe” stratēģiskie mērķi: kvalitatīva ūdenssaimniecības pakalpojuma sniegšana un 

tehnoloģiski efektīvas ūdenssaimniecības sistēmas nodrošināšana; ūdenssaimniecības 

pakalpojumu pieejamības īpatsvara palielināšana; efektīva uzņēmuma resursu izmantošana. 

Ņemot vērā, ka SIA „Rūpe” darbība ir saistīta ar pamatvajadzību nodrošināšanu 

iedzīvotājiem, kas ir Alūksnes novada domes deleģēta funkcija, kā arī to, ka kapitālsabiedrība 

darbojas stratēģiski svarīgā nozarē, kura ir būtiska pašvaldības funkciju īstenošanai un kuras 

infrastruktūras attīstībai nepieciešami lieli kapitālieguldījumi, kā arī tās komercdarbība tiek 

īstenota regulējamā nozarē tirgus nepilnības – dabiskā monopola apstākļos, Alūksnes novada 

pašvaldības līdzdalība SIA „Rūpe” saglabājama.  

 

Ņemot vērā iepriekš minēto un 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.pantu, Alūksnes novada dome nolemj: 

 

1. ATZĪT, ka sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Rūpe” darbība atbilst Publiskas personas 

kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4.panta nosacījumiem. 

2. NOTEIKT, ka sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rūpe” vispārējais stratēģiskais mērķis ir 

nodrošināt Alūksnes novada iedzīvotājus ar komunālajiem pakalpojumiem (ūdensapgāde 

un kanalizācija; notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana) atbilstoši valdības un 

pašvaldības apstiprinātajai politikai. 

3. SAGLABĀT Alūksnes novada pašvaldības tiešo līdzdalību sabiedrībā ar ierobežotu 

atbildību “Rūpe”.  

4. VEIKT papildus izvērtējumu un atkārtoti konsultēties ar Konkurences padomi un 

komersantu nevalstiskajām organizācijām attiecībā uz sabiedrības ar ierobežotu atbildību 

“Rūpe” papildus pakalpojumiem (BIO tualešu noma, ūdensvada un kanalizācijas pievadu 

izbūve, ūdensvada un kanalizācijas remonts, ūdens skaitītāju uzstādīšana un plombēšana). 

 

Domes priekšsēdētājs                 A.DUKULIS 
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