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Nr.1286
(Prot.Nr.16/2019§51)
Par Saulkrastu novada pašvaldības tiešās līdzdalības izvērtējumu SIA“Saulkrastu
komunālserviss”

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 1. punktu, pašvaldībām,
pildot savas funkcijas, ir tiesības veidot pašvaldību kapitālsabiedrības, kā arī ieguldīt savus
līdzekļus kapitālsabiedrībās.
Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 87. panta pirmo daļu publiskā persona privāto
tiesību jomā darbojas veicot darījumus, kas nepieciešami tās darbības nodrošināšanai, sniedzot
pakalpojumus un veicot komercdarbību. Atvasinātas publiskas personas, izveidojot privāto
tiesību juridiskās personas, nevar izvirzīt tām citus mērķus, kas neizriet no attiecīgās publiskās
personas funkcijām.
2015. gada 1.janvārī stājās spēkā Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību
pārvaldības likums (turpmāk - Likums) un atbilstoši Likuma 7.panta pirmajai daļai, 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 nav atvasināmas. Šī panta
otrajā daļā ir noteikts: “Lēmumu par publiskas personas līdzdalības saglabāšanu
kapitālsabiedrībās pieņem attiecīgās publiskās personas augstākā lēmējinstitūcija. Lēmumā
ietver:
1) vērtējumu attiecībā un atbilstību šī 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:
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.

Pamatojoties uz minēto un ievērojot Likuma Pārejas noteikumu 11.punktu, kas nosaka, ka
publiskas personas augstākā lēmējinstitūcija pieņem lēmumu par tās tiešo līdzdalību
kapitālsabiedrībās, Saulkrastu novada domei (turpmāk – Dome) ir jāpieņem lēmums, izvērtējot
pašvaldības līdzdalības SIA “Saulkrastu komunālserviss”, reģistrācijas Nr. 40103027944,
atbilstību Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmajā daļā noteiktajām pazīmēm.
Izvērtējot SIA “Saulkrastu komunālserviss” darbību, tika konstatēts, ka:
1. Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punkts nosaka, ka pašvaldības
autonomā funkcija ir organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un
kanalizācija; siltumapgāde; notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no
tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds.
2. Saulkrastu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 25 gadu perspektīvā laika posmam no
2014. līdz 2029.gadam, kas apstiprināta ar Saulkrastu novada domes 2013.gada 29.maija
lēmumu (protokols Nr.7,34.§), viens no Saulkrastu novada mērķiem ir darbība, kas vērsta
uz Saulkrastu komunālās saimniecības infrastruktūras spēju piedāvāt mūsdienīgus
pakalpojumus, kas ir pieejami visiem pilsētas iedzīvotājiem. Iepriekš minētajā Saulkrastu
novada attīstības stratēģijā ir definēts ilgtermiņa rīcības virziens, kas ir – infrastruktūra
attīstība ērtai pieejamībai un vides slodžu mazināšanai. Savukārt, kā novada vidējā termiņa
rīcības virzieni noteikti inženiertehnisko tīklu aptverto teritoriju paplašināšana un
savienošana, ūdensvada un kanalizācijas risinājumi.
3. Saskaņā ar aktualizēto Saulkrastu novada attīstības programmas rīcības plānu un
rezultatīvajiem rādītājiem 2014.-2020.gadam, kas apstiprināts ar Saulkrastu novada domes
2017.gada 29.marta lēmumu (protokols Nr.4, 10.§), SIA “Saulkrastu komunālserviss”
nodrošina:
a.

ūdenssaimniecības pakalpojumus visā Saulkrastu pilsētas teritorijā, tajā skaitā:
kanalizācijas sistēmas rekonstrukciju un paplašināšanu pilsētā, lietus ūdeņu
novadīšanas sistēmas ierīkošanu un rekonstrukciju, ūdensapgādes sistēmas
rekonstrukciju un paplašināšanu, jaunu ūdens un kanalizācijas tīklu projektēšanu, kā
arī veicina pieslēgšanos centralizētajām ūdens un kanalizāciju tīklu sistēmām;

b.

siltumsaimniecības energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus, tajā skaitā, izstrādā
novada nākotnes siltuma piegādes koncepciju un rīcības plānu, paredzot siltumtīklu
paplašināšanu un jaunas katlu mājas izbūvi Saulkrastu centrā, apvienojot esošās katlu
mājas, kā arī energoefektivitātes paaugstināšanai, pabeigt ēku tehnisko apsekošanu un
energoauditu, projektēšanu, realizāciju pašvaldības ēkās.

4. SIA “Saulkrastu komunālserviss” ir plaša spektra komunālo pakalpojumu sniegšanas
uzņēmums. Tā klienti ir Saulkrastu novada mājsaimniecības un uzņēmumi, kā arī Dome.
Pakalpojumu klāstu veido 4 galvenās pakalpojumu grupas:
1) siltumenerģijas ražošana, pārvade, sadale un tirdzniecība;
2) dzeramā ūdens ieguve, piegāde, sadzīves notekūdeņu savākšana un attīrīšana;
3) daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekošana.
4) autostāvvietu apsaimniekošana.
5. Tādējādi SIA “Saulkrastu komunālserviss” darbības rezultātā tiek radīti pakalpojumi, kas ir
stratēģiski svarīgi pašvaldības attīstībai, tajā skaitā Dome infrastruktūras attīstībai ir veikusi
būtiskus ieguldījumus SIA “Saulkrastu komunālserviss” pamatkapitālā.
6. Lai uzlabotu un attīstītu sniegto pakalpojumu pieejamību un kvalitāti, kā arī ievērotu
noteiktās vides aizsardzības prasības, SIA “Saulkrastu komunālserviss” ir īstenojis vairākus
projektus ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstībā un siltumapgādes pakalpojumu
uzlabošanā, nodrošinot jaunu ūdensvada, kanalizācijas tīklu izbūvi un, nomainot esošo
katlu māju apkures katlus, paaugstinot siltumenerģijas ražošanas efektivitāti.

7. Kapitālsabiedrībai ir pieredze, nepieciešamie resursi, attiecīgas kvalifikācijas personāls.
8. Kapitālsabiedrība šo pārvaldes uzdevumu (ūdensapgāde, notekūdeņu savākšana,
novadīšana un attīrīšana, siltumapgāde) veic efektīvi un tādejādi no sabiedrības interešu
viedokļa pašvaldības līdzdalība kapitālsabiedrībā ir labākais risinājums un tas ir samērīgs
sabiedrības labklājības uzlabošanas veids.
Ņemot vērā iepriekš minēto un to, ka attiecīgās pašvaldības autonomās funkcijas ietvaros
veicamie uzdevumi, sasniedzamie mērķi un rezultāti ir izvērtēti, ūdensapgāde un kanalizācija,
siltumapgāde pašvaldības administratīvajā teritorijā tiek īstenota komercdarbības veidā,
kapitālsabiedrības darbības turpināšana ir pamatota un atbilst Valsts pārvaldes iekārtas likuma
88.panta pirmās daļas 1., 3. un 5.punktam, t.i., tirgus nav spējīgs nodrošināt sabiedrības interešu
īstenošanu ūdensapgādes, kanalizācijas un siltumapgādes pakalpojumu nodrošināšanas jomā,
minēto pakalpojumu nodrošināšana ir Pašvaldībai stratēģiski svarīga un tās infrastruktūras
attīstībai nepieciešami lieli kapitālieguldījumi.
Tādējādi secināms, ka Saulkrastu novada pašvaldības līdzdalība ar 100% kapitāldaļu SIA
“Saulkrastu komunālserviss” atbilst Likuma 4.panta nosacījumiem un tā ir saglabājama.
SIA “Saulkrastu komunālserviss” vispārējais stratēģiskais mērķis (apstiprināts ar domes
2019.gada 31.jūlija lēmumu (protokols Nr.16/2019§51) ir atbilstoši spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem nodrošināt ūdenssaimniecības pakalpojumus visā Saulkrastu pilsētas
teritorijā, tajā skaitā īstenojot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu attīstības projektus, kā arī
nodrošināt kvalitatīvus centralizētās siltumapgādes pakalpojumus.
Ņemot vērā visu 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.panta pirmo un otro daļu, Pārejas noteikumu
11.punktu,
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR” 13 (N.Līcis, B.Veide, A.Horsts, A.Aparjode,
S.Ancāne, L.Vaidere, M.Kišuro, E.Grāvītis, A.Dulpiņš, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, O.Vanaga,
I.Veide), „PRET” - nav, „ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Atzīt Saulkrastu novada domes līdzdalību SIA “Saulkrastu komunālserviss” par
atbilstošu Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma
4.panta nosacījumiem.
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