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Par tiešo līdzdalību sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Alūksnes slimnīca” 

Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma (turpmāk 

- Likums) 7.panta pirmajai daļai publiskai personai ir pienākums ne retāk kā reizi piecos gados 

pārvērtēt tās tiešo līdzdalību kapitālsabiedrībā. Saskaņā ar šī likuma Pārejas noteikumu 30. punktu 

pašvaldības, kuras administratīvi teritoriālās reformas ietvaros apvienoja un kuras bija kapitāla daļu 

turētājas kapitālsabiedrībā, neveica šā likuma 7. pantā noteikto pienākumu, savukārt administratīvi 

teritoriālās reformas ietvaros jaunizveidotām novadu pašvaldībām jāizpilda šā likuma 7. 

pantā noteiktais pienākums līdz 2022. gada 1. jūnijam.  

Kopš 2021.gada 1. jūlija administratīvi teritoriālās reformas rezultātā izveidotai Smiltenes 

novada pašvaldībai (turpmāk – pašvaldība) pieder 266329 jeb 18.081 % privātās kapitālsabiedrības – 

sabiedrība ar ierobežotu “Alūksnes slimnīca” (turpmāk – SIA “Alūksnes slimnīca”) akcijas. 

Administratīvi teritoriālās reformas rezultātā Smiltenes novada pašvaldībā apvienotā Apes novada 

lēmējinstitūcija - dome  iepriekšējo līdzdalības novērtējumu veikusi 2015.gada 23. decembrī 

(Alūksnes novada domes 2015.gada 23.decembra lēmumu Nr. 403 “Par tiešo līdzdalību sabiedrībā ar 

ierobežotu atbildību “Alūksnes slimnīca”” (turpmāk – SIA “Alūksnes slimnīca”.). 

Pašvaldība ir ieguvusi SIA “Alūksnes slimnīca”, vienotais reģ. Nr.40003016840, akcijas 

atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma (turpmāk– VPIL) 88.pantam. Saskaņā ar Likuma 4.panta 

pirmo daļu publiska persona drīkst iegūt līdzdalību kapitālsabiedrībā VPIL 88.panta pirmajā daļā 

minētajos gadījumos. Minētā norma atbilstoši Likuma 7.panta jēgai attiecas uz līdzdalības 

kapitālsabiedrībā saglabāšanas novērtējumu. 

Saskaņā ar Likuma 7.panta otro daļu lēmumu par publiskas personas līdzdalības saglabāšanu 

kapitālsabiedrībās pieņem attiecīgās publiskās personas augstākā lēmējinstitūcija. Lēmumā ietver 1) 

vērtējumu attiecībā uz atbilstību minētā likuma 4.panta nosacījumiem un 2) vispārējo stratēģisko 

mērķi.  Par atbilstību Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 

4.panta nosacījumiem. 

Likuma “Par pašvaldībām” 6.pants nosaka, ka publisko tiesību jomā pašvaldību kompetencē 

ir minētajā likumā noteiktās autonomās funkcijas, citos likumos noteiktās autonomās funkcijas, 

deleģētās valsts pārvaldes funkcijas, kuru izpilde minētajā likumā noteiktajā kārtībā nodota 

attiecīgajai pašvaldībai, citu pašvaldību kompetencē ietilpstošās funkcijas, kuru izpilde minētajā 

likumā noteiktajā kārtībā nodota attiecīgajai pašvaldībai, pārvaldes uzdevumi, kuru izpildi valsts 

pārvaldes iestādes minētajā likumā noteiktajā kārtībā uzdevušas pašvaldībām, autonomās funkcijas, 

kas tiek īstenotas kā brīvprātīgās iniciatīvas. 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. 

Atbilstoši VPIL 87.panta pirmajai daļai publiska persona privāto tiesību jomā darbojas:  

1) veicot darījumus, kas nepieciešami tās darbības nodrošināšanai; 

2) sniedzot pakalpojumus; 
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3) dibinot kapitālsabiedrību vai iegūstot līdzdalību esošā kapitālsabiedrībā. 

VPIL 88.panta pirmā daļa nosaka nosacījumus, kad publiska persona savu funkciju efektīvai 

izpildei var dibināt kapitālsabiedrību vai iegūt līdzdalību esošā kapitālsabiedrībā. Ir jāīstenojas 

vismaz vienam 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. 

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” 

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 aluksne.lv2 stacionāro 

palīdzību Alūksnes, Smiltenes 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. 

SIA „Alūksnes slimnīca” ir ārstniecības un veselības aprūpes iestāde, kas dibināta 1964.gada 

26.martā. Patreizējie SIA Alūksnes slimnīca” dibinātāji un kapitāla daļu turētāji no 2010. gada ir 

Alūksnes un Apes novada domes. 

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

Apes novada pašvaldībai – 18,08114 % kapitāla daļu. 

Kopš dibināšanas brīža Slimnīca ir vairākkārt paplašināta -  no 1987. gada līdz 1992. gadam 

no jauna uzcelta barokameras piebūve un reanimācijas nodaļa.  

2007.gadā tika izveidots un atklāts diktafonu centrs. Slimnīca uzsāka 2010.gadā ERAF 

projekta realizāciju, kuru noslēdza 2012.gadā - veikti vērienīgi renovācijas darbi – ārstniecības 

korpusa jumta nomaiņa, logu nomaiņa, slimnīcas nodaļu – bērnu, terapijas, ķirurģijas, uzņemšanas, 

ambulatorās daļas, rentgena kabineta modernizācija un kosmētiskie remonti, virtuves renovācija.  

No 2007. gada līdz 2016 gadam iegādātas jaunas medicīniskās tehnoloģijas – 4 joslu CT 

aparāts, digitalizēta radioloģija, USS aparāts, 2 jauni rentgena aparāti, laparaskops, iekārtas 

laboratoriskiem izmeklējumiem, inhalācijas anestēzijas iekārta (darbstacija), autoklāvs sterilizācijai, 

bronhoskps, iekārtots endoskopiju kabinets, VEM, paplašināta un iekārtota ambulatorā daļa, 

speciālistu kabineti, dienas stacionārs.  

Savukārt Slimnīcā no 2014.gada jūnija mēneša līdz 2015.gada janvārim uzsāka KPFI projekta 

realizāciju, tika veikta Slimnīcas korpusa siltināšanas un fasādes renovācija. 

 Slimnīcas darbība ir vērsta uz nemitīgu attīstību, esošās materiāli tehniskās bāzes 

modernizāciju, kā arī jaunu pakalpojumu piedāvāšanu klientiem.  
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Slimnīca 2019. gadā uzsāka jauna projekta realizāciju, kura ietvaros tiek iegādātas medicīnas 

iekārta un tiks izveidota rehabilitacijas nodaļa. 

Saskaņā ar NACE 2 klasifikatoru, sabiedrības komercdarbības un galvenie veidi ir: 

1. Slimnīcu darbība (86.10)  

2. Specializētā ārstu prakse (86.22)  

3. Pārējā darbība veselības aizsardzības .jomā (86.90)  

4. Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20). 

 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 

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 kopā ar Smiltenes novada pašvaldību kā SIA “Alūksnes slimnīca” kapitāla daļu 

turētājas ir galvojušas SIA “Alūksnes slimnīca” ņemto kredītu Valsts kasē, piekritusi peļņu atstāt 

kapitālsabiedrības attīstībā. 

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 reģiona iedzīvotājiem 

veselības aprūpes pieejamību tuvāk viņu dzīvesvietai. 

Ņemot vērā, ka ģeogrāfiski Alūksnes pilsēta ir tuvu Smiltenes novada Apes pilsētai, tad 

Alūksnes slimnīcas pakalpojumus pilnā apjomā izmanto arī Apes pilsētas un apkārtējo pagastu 

iedzīvotāji. Tādējādi visi ieguvumi no Alūksnes slimnīcas ir attiecināmi ne tikai uz Alūksnes pilsētu, 

bet arī uz Smiltenes novada Apes pilsētu. Visi secinājumi, kas ir attiecināmi uz Alūksnes pilsētu ir 

attiecināmi arī uz Alūksnes slimnīcas apkalpojošo reģionu, t.sk. Smiltenes novadu. 

Ņemot vērā norādīto un Smiltenes novada pašvaldības domes Finanšu un attīstības jautājumu 

pastāvīgās komitejas 2022. gada 18. maija atzinumu (protokols Nr.7)  un, pamatojoties uz  Valsts 

pārvaldes likuma 88.panta pirmās daļas 1. un 2.punktiem, 88.panta septīto daļu, Publiskas personas 

kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4., 7.pantiem un tā Pārejas noteikumu 

30.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu un 15.panta pirmās daļas 

6.punktu, atklāti balsojot ar 11 balsīm “PAR” (Astrīda Harju, Mārtiņš Vīgants, Gita Mūrniece, Raivis 

Vizulis, Andris Abrāmovs, Dainis Aļeksējevs, Inga Ērgle, Edgars Avotiņš,  Ainārs Mežulis, Otārs 

Putrālis, Toms Markss), “PRET”- nav, “ATTURAS - nav, 

Smiltenes novada pašvaldības dome 
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NOLEMJ:  

1. Atzīt Smiltenes novada pašvaldības dalību SIA „Alūksnes slimnīca” par atbilstošu Valsts 

pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmās daļas 1. un 2. punktu noteikumiem un Publiskas personas 

kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4.panta nosacījumiem. 

2. Turpināt Smiltenes novada pašvaldības dalību SIA „ Alūksnes slimnīca”, saglabājot pašvaldības 

īpašumā tās kapitāla daļas. 

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

mērķis ir kvalitatīvas veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības nodrošināšana Smiltenes novada 

administratīvajā teritorijā, it īpaši Apes pilsētas un apkārtējos pagastos. 
 

Domes priekšsēdētājs                                                               E.Avotiņš 

 

 

 

 

 

 


