
 
SMILTENES NOVADA DOME 

Reģ.Nr.90009067337, Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729 

tālr.: 64774844, fakss: 64707583, e-pasts: dome@smiltene.lv 

 

LĒMUMS 

Smiltenē 

2021.gada 31. martā                                                 Nr. 179 

                         (protokols Nr.5, 54.§.) 

 

Par papildinājumu SIA „Smiltenes NKUP“ vidēja termiņa darbības stratēģijā 2019.-

2021.gadam  

 

2019. gada 24. aprīlī dome un SIA “Smiltenes NKUP” dalībnieku sapulce 2019. gada 11. 

aprīlī izskatīja un apstiprināja pašvaldības kapitālsabiedrības – SIA “Smiltenes NKUP” iesniegto 

“SIA „Smiltenes NKUP“ vidēja termiņa darbības stratēģiju 2019.-2021.gadam”. 

Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 57.pantam 

kapitālsabiedrība un publiski privātā kapitālsabiedrība izstrādā vidēja termiņa darbības stratēģiju.  

Kapitālsabiedrības izstrādāto vidēja termiņa darbības stratēģiju apstiprina kapitālsabiedrības 

padome vai dalībnieku (akcionāru) sapulce (ja padome nav izveidota). 

Vidēja termiņa darbības stratēģijā tiek ietverta vismaz šāda informācija: vispārīga informācija 

par kapitālsabiedrību [kapitālsabiedrības firma, pamatkapitāla lielums, dalībnieku (akcionāru) 

sastāvs un tiem piederošo daļu (akciju) skaits, veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā, 

informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu, informācija par īpašuma 

struktūru (tai skaitā līdzdalība citās sabiedrībās), kapitālsabiedrības darbības veids, vēsture, vadības 

modelis]; informācija par biznesa modeli, tai skaitā kapitālsabiedrības produktiem un 

pakalpojumiem; kapitālsabiedrības stipro un vājo pušu analīze; tirgus analīze, konkurentu un 

klientu apraksts; kapitālsabiedrības vispārējie stratēģiskie mērķi; nefinanšu mērķi (ja attiecināms); 

kapitālsabiedrības finanšu mērķi, kā arī tās darbības efektivitāti raksturojošie rezultatīvie rādītāji; 

peļņas vai zaudējumu aprēķins, bilance un naudas plūsmas plāns; risku analīze. 

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums noteic, ka Latvijā pēc 2021.gada 

pašvaldību vēlēšanām būs 42 pašvaldības līdzšinējo 119 vietējo pašvaldību vietā. Jaunās 

pašvaldību domes darbu uzsāks 2021. gada 1. jūlijā. Likums noteic administratīvo teritoriju un 

novadu teritoriālā iedalījuma vienību izveidošanas, uzskaites, robežu grozīšanas un administratīvā 

centra noteikšanas nosacījumus un kārtību, kā arī apdzīvoto vietu statusa noteikšanas, to uzskaites 

kārtību un institūciju kompetenci šajos jautājumos.  

Ievērojot, ka SIA “Smiltenes NKUP” Smiltenes novada iedzīvotājiem nodrošina sabiedrisko 

ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu, un tos pēc 2021. gada 1. jūlija plānots sniegt visā 

jaunveidojamajā Smiltenes novadā, SIA „Smiltenes NKUP“ vidēja termiņa darbības stratēģiju 

2019.-2021.gadam” ir nepieciešams papildināt ar uzdevumu 2021. gadam: 

1) apzināt esošo ūdens un kanalizācijas tīklus, to tehnisko stāvokli pārņemamajās 

teritorijas;  

2) izvērtēt pakalpojumu pieejamību dotajās teritorijās; 

3) izvērtāt pakalpojuma izmaksas un cenas; 

4) apzināt pakalpojuma saņēmēju skaitu, apjomus; 

5) līdz 2022. gada janvārim pilnībā pārņemt visus ūdensvada un kanalizācijas tīklus 

jaunveidojamajā Smiltenes novadā, noslēdzot līgumus ar patērētājiem. 

Ņemot vērā norādīto, domes Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada 

23.marta atzinumu (sēdes protokols Nr.4) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 



pirmās daļas 27.punktu, Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 

57.pantu, atklāti balsojot ar 14 balsīm "Par" (Aigars Dudelis, Aija Cunska, Birute Mežale, Dzintars 

Zvaigzne, Edgars Avotiņš, Ilze Vergina, Ināra Grundāne, Jānis Pērle, Jānis Sīklēns, Kaspars 

Markss, Kārlis Lapiņš, Tija Zaļkalne, Vairis Tralla, Vilnis Korulis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav,  

Smiltenes novada dome  

NOLEMJ: 

 

1. Kapitāla daļu turētāja pārstāvim dalībnieku sapulcē balsot par SIA „Smiltenes NKUP“ 

(vienotās reģistrācijas Nr. 43903000435) vidējas darbības stratēģijas 2019.-2021.gadam 

papildinājumu (pielikumā). 

2. Par lēmuma izpildi atbild pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis SIA „Smiltenes 

NKUP“, Smiltenes novada izpilddirektora vietniece Ilze Sausā. 

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                             E. Avotiņš 

 

 
 


