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Ikgadējais pārskats par Alūksnes novada pašvaldībai piederošām kapitālsabiedrībām 

un kapitāla daļām 

 

 

Sagatavots atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un  

kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 36.panta 11.punktam 

 

 

 

Satura rādītājs 

1. Ievads 

2. Alūksnes novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldība; 

3. Alūksnes novada pašvaldības līdzdalības kapitālsabiedrībās izvērtējums un vispārējais 

stratēģiskais mērķis; 

4. Kapitālsabiedrību darbības rezultāti 2021.gadā; 

5. Dividenžu politika un 2021.gadā pašvaldības budžetā iemaksātās dividendes; 

6. Valdes locekļu nominācijas procesi; 

7. Informācijas atklātība kapitālsabiedrībās; 

8. Kapitālsabiedrību darbības finanšu rādītāji.  
 

 

1. Ievads 

 

Alūksnes novada pašvaldībai, turpmāk – Pašvaldība, kapitāla daļas pieder šādās 

kapitālsabiedrībās: 

SIA “Alūksnes enerģija” – 100%, 

SIA “Rūpe” – 100%, 

SIA “Alūksnes nami” - 100%, 

SIA “Alūksnes slimnīca” - 81,91886%, 

SIA “ AP Kaudzītes” - 28,226% kapitāla daļas,  

SIA “Alūksnes primārās veselības aprūpes centrs” - 10,01618% kapitāla daļas, 

SIA “Gulbenes – Alūksnes bānītis” – 4,54545%  

 

2. Alūksnes novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldība 

 

Pašvaldība sev piederošo kapitāla daļu kapitālsabiedrībās pārvaldību realize atbilstoši 

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma un uz tā pamata 

izdoto Ministru kabineta noteikumu un Pašvaldības domes lēmumu prasībām. 

Pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis ir Pašvaldības izpilddirektors. 

Ar Alūksnes novada domes 30.06.2022. lēmumu Nr. 252 apstiprināti noteikumi Nr. 

3/2022 “Par Alūksnes novada pašvaldības kapitāla daļu pārvaldību”. 

 

3. Alūksnes novada pašvaldības līdzdalība kapitālsabiedrībās izvērtējums un 

vispārējais stratēģiskais mērķis 

Likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktā ir noteikts, ka pašvaldībām, 

pildot savas funkcijas likumā noteiktajā kārtībā, ir tiesības veidot pašvaldību iestādes, dibināt 

biedrības vai nodibinājumus, kapitālsabiedrības, kā arī ieguldīt savus līdzekļus 

kapitālsabiedrībās. 

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4.panta 

pirmajā daļā ir noteikts, ka publiska persona drīkst iegūt un saglabāt līdzdalību 

kapitālsabiedrībā atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.pantam.  
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Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmajā daļā ir noteikts, ka ciktāl likumā nav 

noteikts citādi, publiska persona savu funkciju efektīvai izpildei var dibināt kapitālsabiedrību 

vai iegūt līdzdalību esošā kapitālsabiedrībā, ja īstenojas viens no šādiem nosacījumiem: 

1) tiek novērsta tirgus nepilnība – situācija, kad tirgus nav spējīgs nodrošināt sabiedrības 

interešu īstenošanu attiecīgajā jomā; 

2) publiskas personas kapitālsabiedrības vai publisku personu kontrolētas 

kapitālsabiedrības darbības rezultātā tiek radītas preces vai pakalpojumi, kas ir stratēģiski 

svarīgi valsts vai pašvaldības administratīvās teritorijas attīstībai vai valsts drošībai; 

3) tiek pārvaldīti tādi īpašumi, kas ir stratēģiski svarīgi valsts vai pašvaldības 

administratīvās teritorijas attīstībai vai valsts drošībai. 

Publiskas personas kapitālsabiedrībām un publiski privātām kapitālsabiedrībām, kurās 

Alūksnes novada pašvaldībai ir līdzdalība,  nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās. 

SIA “Alūksnes enerģija” vispārējais stratēģiskais mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu, drošu 

un nepārtrauktu siltumapgādes pakalpojumu Alūksnes novada Alūksnes pilsētā un Alūksnes 

novada Mālupes un Jaunlaicenes pagastos.  

SIA “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.  

SIA “Alūksnes nami” vispārējais stratēģiskais mērķis ir nodrošināt normatīvo aktu 

prasībām atbilstošu Alūksnes novada pašvaldības dzīvojamā fonda pārvaldīšanu un 

uzturēšanu. 

SIA “Alūksnes slimnīca” vispārējais stratēģiskais mērķis ir kvalitatīvas veselības 

aprūpes pakalpojumu pieejamības nodrošināšana Alūksnes novada administratīvajā teritorijā. 

SIA “Alūksnes primārās veselības aprūpes centrs” vispārējais stratēģiskais mērķis  - 

kvalitatīvas veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības nodrošināšana Alūksnes novada 

administratīvajā teritorijā. 

SIA “Gulbenes- Alūksnes bānītis” vispārējais stratēģiskais mērķis  ir nodrošināt drošus 

un kvalitatīvus regulāros pasažieru pārvadājumus pa dzelzceļu, šaursliežu dzelzceļa līnijā 

Gulbene – Alūksne, pilnveidot un attīstīt tūrisma pārvadājumus, tūrisma infrastruktūru un 

sniegto pakalpojumu klāstu, tādējādi veicinot Alūksnes novada atpazīstamību, nodrošināt 

kultūrvēsturiskā un industriālā mantojuma saglabāšanu. 

Ar 26.11.2020. Alūksnes novada domes lēmumiem saglabāta pašvaldības tiešā 

līdzdalība: SIA “Alūksnes enerģija”, SIA “Rūpe”, SIA “Alūksnes slimnīca”, SIA “Alūksnes 

primārās veselības aprūpes centrs”. 

29.04.2021. Alūksnes novada dome lēma saglabāt pašvaldības līdzdalību SIA 

“Alūksnes nami” un SIA “Gulbenes – Alūksnes bānītis”. 

2022.gadā ir uzsākta Pašvaldības tiešās līdzdalības izvērtēšana SIA “AP Kaudzītes”. 

SIA “AP Kaudzītes” stratēģiskie mērķi: vides aizsardzības ilgtspējīgas attīstības 

nodrošināšana; noglabājamo atkritumu daudzuma samazināšana; infrastruktūras attīstība; 

jauna produkta vai pakalpojuma ieviešana. 

 . 

4. Kapitālsabiedrību darbības rezultāti 2021.gadā 

 

SIA “Alūksnes enerģija”, turpmāk – Sabiedrība, 2021.gadu noslēdza ar peļņu 153 110 EUR 

apmērā. Peļņa ar dalībnieku sapulces lēmumu novirzīta kapitālsabiedrības iepriekšējo gadu 

segšanai. Kapitālsabiedrības iepriekšējo gadu uzkrātie zaudējumi ir 480 307EUR. 

Sabiedrības darbība 2021.gadā: izbūvēta siltumtrases un tās posmi Siguldas, Pumpura, 

Lāčplēša ielās ar kopējo garumu 908,4 m, Tirgotāju ielā 10 ar kopējo garumu 41 m, Helēnas 

ielā 42 ar kopējo garumu 18,2 m. Tika pievienoti jauni klienti un objekti ar kopējo apkurināmo 

platību 21 493,7 m2 , izveidoti atzari potenciālajiem klientu pieslēgumiem. Ņemot vērā jaunu 

pieslēgumu izbūvi Sabiedrība veiksmīgi attīsta un veic papildus enerģijas ražošanas apjomus 

Alūksnes pilsētā. Palielinājies gan saražotās, gan pārdotās siltumenerģijas apjoms. Sabiedrībā 
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strādā 16 darbinieki. SIA “Alūksnes nami” joprojām ir lielākais debitors. Sabiedrības 

apgrozāmie līdzekļi pārsniedz īstermiņa saistības par 295 614 EUR un likviditātes koeficients, 

kas atspoguļo Sabiedrības spēju segt īstermiņa saistības ir 2,13, kas ir pozitīvs rādītājs un 

salīdzinājumā ar 2020.gadu ir nedaudz samazinājies. 2021.gadā Sabiedrība nav kavējusi savas 

saistības pret kreditoriem. 

Sabiedrība 2021.gadu noslēgusi ar peļņu 153 110  EUR apmērā, kas ir par 117 610 EUR 

vairāk, nekā tika plānots. Neto apgrozījums ir bijis par 230 487 EUR lielāks par prognozēto. 

 

SIA “Rūpe”, turpmāk – Sabiedrība, 2021.gadu noslēdza ar 125 484 EUR zaudējumiem. 

Sabiedrības neto apgrozījums ir palielinājies par 1.12%, t.sk. ieņēmumi no ūdensapgādes 

pakalpojumiem - par 2.46%, ieņēmumi no kanalizācijas pakalpojumiem – par 3.26%. 

Ierobežojumi, saistībā ar COVID-19 situāciju samazināja ieņēmumus no būvniecības un  

papildus pakalpojumiem. Naudas plūsma ir pozitīva, Sabiedrība spēj nosegt īstermiņa 

saistības. Kopējais debitoru apjoms joprojām ir liels, bet ir tendence savlaicīgi veikt esošo 

rēķinu apmaksu un paralēli segt daļu no iepriekšējiem rēķiniem. Parāda summa sarūk, 

situācija uzlabojas. 

2022.gada 27.janvārī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija ar lēmumu Nr.21 

apstiprināja jaunus ūdensapgādes tarifus Alūksnes novadā. No 2022.gada 1.marta spēkā ir 

šādi tarifi: ūdensapgādes pakalpojumu tariffs 1,27 EUR/m3 (bez PVN), kanalizācijas 

pakalpojumu tarifs 2,03 EUR/m3 (bez PVN). 

Sabiedrības darbība 2021.gadā: projekta ietvaros izbūvēti tīkli, veikti ieguldīji, piemēram, 

veikts ūdensvada remonts Dārza ielā (45 m), Alūksnē, atjaunots ūdensvads Centra ielā, 

Jaunannā (85.2m). Siguldas ielā, Alūksnē posmā no Pils ielas līdz Vējkalna ielai izbūvēts 

ūdensvada tīkls (181.89m) un kanalizācijas tīkls (198.45m). Malienas ielā 1, Alūksnē 

pārbūvēts ūdensvada tīkls (47.1m) un kanalizācijas tīkls (32.85m). Uzsākta būvniecības 

dokumentācijas izstrāde būvprojektam “Ūdensvada tīkla izbūve Ziedu ielā un Skārņu ielā, 

Alūksnē”. Noslēgti līgumi par jauniem pieslēgumiem: līgumi par ūdensapgādes un 

kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu; līgumi par kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu; 

līgumi par ūdensapgādes pakalpojuma sniegšanu. Saņemti izsaukumi un novērsti 35 

maģistrālo ūdensvada un kanalizācijas tīkla avārijas un 38 avārijas atzaros pie klientiem. 

Ir uzsākts darbs pie ArcGIS programmas ieviešanas Sabiedrībā. Sabiedrība turpina uzturēt 

energopārvaldības sistēmas sertifikātu. 2021.gada janvārī veiksmīgi iziets pārsertifikācijas 

audits. 

Uz 31.12.2021. saņemti un decentralizētā kanalizācijas reģistrā piereģistrēti 128 iesniegumi. 

Aktuāla problēma - trūkst speciālistu, konkrēti santehniķu. 

 

SIA “Alūksnes nami”, turpmāk – Sabiedrība, uz 31.12.2021. pārvaldīšanā ir 107 

daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Alūksnē ar kopējo platību 97 910.88 m² un 28 

daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pagastos ar kopējo platību 10 999.3 m². 

Sabiedrība 2021. gadu noslēgusi ar peļņu 36 403  EUR apmērā. Sabiedrības neto apgrozījums, 

salīdzinot ar 2020. gada rādītājiem samazinājies un sastāda EUR 694 306, kas ir par EUR 49 

466 mazāks nekā iepriekšējā gadā. 

2021.gadā ir veikta daļēja procesa sakārtošana, primāri – finansiālās situācijas stabilizēšana. 

Sabiedrība ir optimizējusi iekšējos resursus, atsakoties no nerentabliem pakalpojumiem un 

nododot tos ārpakalpojumā. 2021.gadā ir veikta Sabiedrības atpazīstamības un imidža maiņa. 

Sabiedrība ir uzsākusi procesu sakārtošanu, lai sniegtu klientiem iespējami labāku servisu, 

t.sk., tika veikti regulāri ēku apsekojumi, sastādītas izmaksu tāmes, plānoti darbi. 2021.gadā 

tika veikta apsaimniekošanas tarifa aprēķina pārskatīšana.  

2021. gadā Sabiedrība sadarbībā ar AS “Attīstības finanšu institūciju ALTUM”, piesaistot 

Eiropas Reģionālās attīstības fonda resursus, uzsāka vienkāršotās renovācijas projekta 

realizāciju daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Dārza ielā 25, Alūksnē, Alūksnes novadā. 
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Plānots uzsākt vienkāršotās renovācijas projekta realizāciju daudzdzīvokļu mājā Helēnas ielā 

62, Alūksnē, Alūksnes novadā. 

2021. gadā vidēji mēnesī nodarbināti 28 darbinieki. 

 

SIA “Alūksnes slimnīca”, turpmāk – Sabiedrība, 2021.gadu noslēgusi ar 380139 EUR lielu 

peļņu. Vidējais nodarbināto skaits 2021.gada mēnesī – 155 darbinieki. Galvenā uzmanība 

2021.gadā tika veltīta slimnīcas darbībai līdzšinējā statusā. 2021.gadā tika uzsākts 

rehabilitācijas nodaļas celtniecības darbu process. Neto apgrozījums pieaudzis par 35,3%. 

Pieaugušas ražošanas izmaksas. Lielākais pieaugums ir medikamentu izmaksās, atlīdzībā par 

darbu un sociālās apdrošināšanas izmaksās. No 2021.gada 23.augusta Sabiedrības otrs 

dalībnieks ir Smiltenes novada pašvaldība. 

 

SIA “Alūksnes primārās veselības aprūpes centrs”, turpmāk – Sabiedrība, 2021.gadu 

noslēdza ar peļņu 6655 EUR apmērā. Neto apgrozījums – 455926 EUR, bilances apgrozījums 

– 205617 EUR, vidējais strādājošo skaits 24 darbinieki. 

Kapitālsabiedrības stratēģiskie mērķi – infrastruktūras kvalitātes uzlabošana; informāciju 

tehnoloģiju papildināšana/atjaunošana; medicīnas iekārtu iegāde un atjaunošana. 

 

SIA “Gulbenes – Alūksnes bānītis”, turpmāk – Sabiedrība, 2021.gadu noslēdza ar peļņu 142 

EUR apmērā. Peļņas samazinājums saistīts ar vairākiem uzlabojumiem depo ēkai un lielā ceha 

fasādes glābšanas darbiem. Bilances kopsumma – 275056 EUR. Kopējie ieņēmumi no 

saimnieciskās darbības 2021.gadā samazinājās, samazinājās arī  pārvadājumu apjoms, kas 

saistīts ar Covid-19 vīrusa izplatību un valstī ieviestajiem ierobežojumiem.   

Sabiedrības vispārējie stratēģiskie mērķi -  nodrošināt drošus un kvalitatīvus regulāros 

pasažieru pārvadājumus pa dzelzceļu šaursliežu dzelzceļa līnijā Gulbene – Alūksne, 

nodrošinot līgumsaistību izpildi ar Autotransporta direkciju; pilnveidot un attīstīt tūrisma 

pārvadājumus, tūrisma infrastruktūru un sniegto pakalpojumu klāstu, tādējādi veicinot 

Gulbenes un Alūksnes novadu atpazīstamību; nodrošināt vēsturiskā ritošā sastāva uzturēšanu, 

remontu un restaurācijas darbus, rūpējoties par kultūrvēsturiskā un industriālā mantojuma 

saglabāšanu. 

 

SIA “ AP Kaudzītes”, turpmāk – Sabiedrība, 2021.gadu noslēdza ar bilanci 325 7104 EUR, 

neto apgrozījumu 815 256 EUR un peļņu 84 066 EUR. Peļņa novirzīta iepriekšējo gadu 

zaudējumu segšanai. 

Sabiedrības sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifs ar dabas resursu nodokli (bez 

PVN) no 2022.gada 16.janvāra līdz 2022.gada 31.decembrim ir 94,45 EUR/t, no 2023.gada 

1.janvāra līdz jauna tarifa spēkā stāšanās brīdim – 101,46 EUR/t. 

No 2021.gada 16.novembra Ģirts Kuplais pilda SIA “ AP Kaudzītes” valdes locekļa 

pienākumus uz laiku, līdz brīdim, kad noteiktajā nominēšanas kārtībā kapitāla daļu turētājs 

ievēlēs viņu vai citu kandidātu par Sabiedrības valdes locekli. 

 

 

5. Dividenžu politika un 2021.gadā pašvaldības budžetā iemaksātās dividendes 

 

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 35.panta 

pirmajā daļā noteikts, ka atvasinātas publiskas personas augstākā lēmējinstitūcija reglamentē 

kārtību, kādā nosakāma dividendēs izmaksājamā peļņas daļa kapitālsabiedrībā, kurā 

atvasinātai publiskai personai ir izšķirošā ietekme. 

Alūksnes novada pašvaldības domes 2022.gada 30.jūnija noteikumos Nr. 3/2022 “Par 

Alūksnes novada pašvaldības kapitāla daļu pārvaldību”, iekļauta nodaļa “Dividendēs 

izmaksājamās peļņas daļas noteikšanas kārtība”. 

2021.gadā kapitālsabiedrības Pašvaldībai nav izmaksājušas dividendes. 
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6. Valdes locekļu nominācijas procesi 

 

2021.gadā SIA “Alūksnes nami” valdes locekļa nominācijas procesa rezultātā par SIA 

“Alūksnes nami” valdes locekli virzīts Mārtiņš Kaļva. Ar Sabiedrības dalībnieku sapulces 

02.07.2021. lēmumu par SIA “Alūksnes nami” valdes locekli uz pieciem gadiem, ievēlēts 

Mārtiņš Kaļva. 

Ar 2022.gada 28.jūniju no SIA “Alūksnes nami” un SIA “Alūksnes enerģija” valdes locekļa 

amata atsaukts Mārtiņš Kaļva.  

No 2022.gada 29.jūnija par SIA “Alūksnes enerģija” valdes locekli uz laiku līdz normatīvajos 

aktos noteiktajā nominēšanas kārtībā tiks iecelts jauns valdes loceklis, ievēlēta Gunita Ozola. 

No 2022.gada 29.jūnija par SIA “Alūksnes nami” valdes locekli uz laiku līdz normatīvajos 

aktos noteiktajā nominēšanas kārtībā tiks iecelts jauns valdes loceklis, ievēlēts Raivis 

Bisenieks. 

Ir uzsākts gan SIA “Alūksnes enerģija”, gan SIA “Alūksnes nami” valdes locekļu nominācijas 

process. 

 

 

 

7. Informācijas atklātība kapitālsabiedrībās  
 

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 36.pantās 

noteic, ka atvasināta publiska persona nodrošina, ka tās mājaslapā internetā tiek publiskota 

aktuāla informācija par kapitālsabiedrībām, kurās tai ir līdzdalība, kā arī nosaka 

publiskojamās informācijas apjomu, savukārt 58.pants noteic kāda informācija publiskojama 

kapitālsabiedrību mājas lapās. Kapitālsabiedrības daļēji izpildījušas noteiktās informācijas 

publiskošanas prasības. 

 

Alūksnes novada pašvaldība https://aluksne.lv/index.php/pasvaldiba/kapitalsabiedribas/ 

 
SIA “Alūksnes enerģija”  https://aluksnesenergija.lv/publiskojama-informacija/ 
 
SIA “Rūpe” https://www.rupe.lv/lv/page/18 
   
SIA “Alūksnes nami” https://www.aluksnesnami.lv/lv/show-page/9/informacija-par-
kapitalsabiedribu 
 
SIA „Alūksnes slimnīca” http://www.aluksnesslimnica.lv/par-mums/informacija-par-
kapitalsabiedribu.html 
 
SIA “AP Kaudzītes” https://www.kaudzites.lv/par-mums/publiskojama-informacija/ 
 

 

8. Kapitālsabiedrību darbības finanšu rādītāji 

 

Ar kapitālsabiedrību darbības būtiskākajiem finanšu rādītājiem,  ieguldītajiem 

resursiem un to atdevi 2021.gadā  var iepazīties Alūksnes novada pašvaldības mājas lapas 

https://aluksne.lv/index.php/pasvaldiba/kapitalsabiedribas/informacija-par-

kapitalsabiedribam-kuras-aluksnes-novada-pasvaldibai-ir-lidzdaliba/ sadaļā gada pārskati, 

vai katras pašvaldības mājas lapas sadaļā publiskojamā informācija. 

 

 

 

Sagatavots 30.09.2022. 

https://aluksne.lv/index.php/pasvaldiba/kapitalsabiedribas/
https://aluksnesenergija.lv/publiskojama-informacija/
https://www.rupe.lv/lv/page/18
https://www.aluksnesnami.lv/lv/show-page/9/informacija-par-kapitalsabiedribu
https://www.aluksnesnami.lv/lv/show-page/9/informacija-par-kapitalsabiedribu
http://www.aluksnesslimnica.lv/par-mums/informacija-par-kapitalsabiedribu.html
http://www.aluksnesslimnica.lv/par-mums/informacija-par-kapitalsabiedribu.html
https://www.kaudzites.lv/par-mums/publiskojama-informacija/
https://aluksne.lv/index.php/pasvaldiba/kapitalsabiedribas/informacija-par-kapitalsabiedribam-kuras-aluksnes-novada-pasvaldibai-ir-lidzdaliba/
https://aluksne.lv/index.php/pasvaldiba/kapitalsabiedribas/informacija-par-kapitalsabiedribam-kuras-aluksnes-novada-pasvaldibai-ir-lidzdaliba/

