
2020.gada 29.aprīļa 

MĀRUPES NOVADA DOMES  

SĒDES PROTOKOLA Nr.8 

PIELIKUMS Nr.27 

 

LĒMUMS Nr.27 

Mārupes novadā 

Par Mārupes novada pašvaldības tiešās līdzdalības saglabāšanu akciju sabiedrībā 

“Mārupes komunālie pakalpojumi” un kapitālsabiedrības pārvaldības kārtības 

apstiprināšanu 

Noklausījusies Mārupes novada pašvaldības izpilddirektora, kapitāla daļu turētāja 

pārstāvja Kristapa Loča ziņojumu par nepieciešamību pārvērtēt Mārupes novada pašvaldības 

tiešu līdzdalību akciju sabiedrībā “Mārupes komunālie pakalpojumi”, Mārupes novada dome 
konstatēja sekojošo: 

1. Akciju sabiedrība „Mārupes komunālie pakalpojumi”, Reģ.Nr.40103111019, (turpmāk 

tekstā – MKP) reģistrēta 1993.gada 27.decembrī un tās 100%  kapitālu daļu turētāja ir 
Mārupes novada dome. 

2. MKP  apmaksātais un reģistrētais pamatkapitāls uz šī lēmuma pieņemšanas brīdi ir 

10545148,00 euro (desmit miljoni pieci simti četrdesmit pieci tūkstoši viens simts 
četrdesmit astoņi euro un 00 centi). 

3. MKP  šobrīd darbojas šādās jomās: 

3.1. siltumenerģijas ražošana, piegāde Mārupes novada teritorijā; 

3.2. dzeramā ūdens ražošana, piegāde Mārupes novada teritorijā; 
3.3. sadzīves notekūdeņu centralizēta savākšana Mārupes novada teritorijā, 

decentralizēti savākto sadzīves notekūdeņu pieņemšana, novadīšana attīrīšanai, 

attīrīšana; 
3.4. daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekošana un pārvaldīšana Mārupes novada 

teritorijā; 

3.5. elektrības pieejamības nodrošināšana, izmantojot akciju sabiedrības “Mārupes 

komunālie pakalpojumi” elektrotīklus apakšlietotājiem, Mārupes novada 
administratīvajā teritorijā.   

4. MKP nav līdzdalības citā kapitālsabiedrībā. 

5. 2020.gada 16.martā ar Mārupes novada domes izveidotā darba grupa veica  Mārupes 
novada Domes līdzdalības kapitālsabiedrībā saglabāšanas ekonomisko izvērtējumu 

saskaņā ar Konkurences padomes informatīvo materiālu “Priekšlikumi publiskas 

personas līdzdalībai kapitālsabiedrība un tās izvērtēšanā”.  
6. 2020.gada 19.martā tika lūgts Konkurences padomi sniegt atzinumu par Mārupes 

novada domes līdzdalības MKP saglabāšanu atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas 

likuma 88.panta otrajai daļai, kā arī par to, vai MKP  darbībā ir saskatāmi iespējami 

riski konkurences neitralitātes pārkāpšanai. Konkurences padomei tika iesniegts 
lēmumprojekts Mārupes novada domes Attīstības un vides jautājumu, Sociālo, 

izglītības, kultūras un sporta jautājumu un Finanšu komitejas 2020.gada 18.marta 

sēdē sagatavotajā redakcijā, kā arī ar Mārupes novada domes  2019.gada 27.februāra 
lēmumu Nr.23 (sēdes prot.Nr.2) apstiprinātās darba grupas veiktais Mārupes novada 

Domes līdzdalības kapitālsabiedrībā saglabāšanas ekonomiskais un juridiskais 

izvērtējums.  
7. 2020.gada 14.aprīlī Konkurences padome sniedza atzinumu, kurā norādīja, ka 

pašvaldības veiktais izvērtējums pirmšķietami ir atzīstams par pietiekamu un 

pašvaldības līdzdalības saglabāšana MKP  ir atzīstama par atbilstošu VPIL 88.panta 

pirmās daļas 2.punktam. Konkurences padome  piebilda, ka tā nevērtēja MKP  
sniegtos pakalpojumus daļā par elektroenerģiju, ņemot vērā, ka pašvaldība tuvākajā 

nākotnē plāno pārtraukt konkrēto pakalpojumu sniegšanu. Konkurences padome 

vienlaikus ar pozitīvo atzinumu aicināja pašvaldību nākamajā līdzdalības 
pārvērtēšanā veikt konsultācijas ar komersantus pārstāvošām biedrībām vai 



nodibinājumiem (t.sk. pašiem komersantiem), tādējādi iegūstot pēc iespējas 
vispusīgāku informāciju par pastāvošo situāciju katrā konkrētajā tirgū. Tāpat 

Konkurences padome atzinīgi novērtēja pašvaldības centienus veicināt namu 

apsaimniekošanas un pārvaldības tiesību nodošanu privātajam sektoram un izvēli 

neveikt jaunu klientu piesaisti, vienlaikus aicinot pašvaldību  atturēties no namu 
apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanas dzīvojamām mājām, uz kurām vairs nav 

attiecināma likuma ,,Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 

50.panta septītā daļa, Konkurences padomei neatbalstot  ekonomiskajā izvērtējumā 
noteiktā pārejas perioda iespējamu pagarināšanu.  

8. Konkurences padome nekonstatēja konkurences neitralitātes principa neievērošanas 

riskus MKP pamatdarbības veidos, kuros vēlas saglabāt līdzdalību Mārupes novada 
pašvaldība.  

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. 

Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 87.panta pirmo daļu, publiska persona 

privāto tiesību jomā darbojas, veicot darījumus, kas nepieciešami tās darbības nodrošināšanai, 
sniedzot pakalpojumus un dibinot kapitālsabiedrību vai iegūstot līdzdalību esošā 

kapitālsabiedrībā. Savukārt, tā paša panta trešā daļa noteic, ka atsavinātas publiskas personas, 

izveidojot privāto tiesību juridiskās personas, arī tādas, kurām nav peļņas gūšanas rakstura, 
nevar izvairīties no šajā likumā noteiktās atbildības un izvirzīt tām citus mērķus, kas neizriet 

no attiecīgās publiskās personas funkcijām.  

Pašvaldības autonomā funkcija saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās 

daļas 1.punktu  ir organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un 
kanalizācija; siltumapgāde; notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā 

kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds. 

Saskaņā ar likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 50.panta 
septīto daļu pašvaldības pienākums ir pārvaldīt dzīvojamo māju līdz tās pārvaldīšanas tiesību 

nodošanai dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu 

pilnvarotai personai, ja dzīvojamā mājā nav privatizēti visi privatizācijas objekti. Pienākums 

pārvaldīt dzīvojamo māju pašvaldībai ir arī tad, ja dzīvojamā mājā ir privatizēti visi 
privatizācijas objekti, bet nav sasaukta dzīvokļu īpašnieku kopsapulce saskaņā ar šā likuma 

51.panta otro daļu. 

Saskaņā ar  Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums un 
atbilstoši likuma 7.panta pirmo daļu publiskai personai ir pienākums ne retāk kā reizi piecos 

gados pārvērtēt katru tās tiešo līdzdalību kapitālsabiedrībā un atbilstību šā likuma 4.panta 

nosacījumiem. Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 
4.panta pirmajā daļā noteikts, ka publiska persona drīkst iegūt un saglabāt līdzdalību 

kapitālsabiedrībā atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.pantam, proti, 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 drošībai; 

3) tiek pārvaldīti tādi īpašumi, kas ir stratēģiski svarīgi valsts vai pašvaldības 
administratīvās teritorijas attīstībai vai valsts drošībai.  

Mārupes novada pašvaldības vispārējie stratēģiskie mērķi, kas izriet no tās autonomajām  

funkcijām, ir noteikti Mārupes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2013. – 2026.gadam.  

Izvērtējot MKP komercdarbības veidus, dome konstatē, ka siltumenerģijas ražošana un 
piegāde Mārupes novada teritorijā, dzeramā ūdens ražošana un piegāde Mārupes novada 

teritorijā, kā arī sadzīves notekūdeņu centralizēta savākšana Mārupes novada teritorijā, 

decentralizēti savākto sadzīves notekūdeņu pieņemšana, novadīšana attīrīšanai, attīrīšana 



atbilst likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktā ietvertajai pašvaldības 
autonomajai funkcijai. MKP pakalpojumu sniegšanai izmanto kapitālsabiedrības īpašumā 

esošos resursus, lielākā daļa no kuriem tika izbūvēta ar Mārupes novada domes finansiālu 

atbalstu, izsniedzot galvojumus vai palielinot pamatkapitālu. Savukārt daudzdzīvokļu 

dzīvojamo māju apsaimniekošana un pārvaldīšana Mārupes novada teritorijā tiek veikta 
saskaņā ar 2002.gada 19.decembrī starp domi un MKP noslēgto deleģēšanas līgumu un atbilst 

likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 50.panta septītajai daļai.  

Tādējādi secināms, ka MKP komercdarbība iepriekš minētajās jomās atbilst Valsts 
pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmās daļas 1., 2. un 3.punktos noteiktajiem gadījumiem, 

kad publiska persona savu funkciju efektīvai izpildei var saglabāt līdzdalību esošā 

kapitālsabiedrībā.  
Bez tam MKP  ir pieredze, nepieciešamie resursi, attiecīgas kvalifikācijas personāls, 

tādējādi pašvaldības līdzdalība kapitālsabiedrībā atbilst sabiedrības interesēm.  

Ņemot vērā visu iepriekš minēto, dome secina, ka normatīvajos aktos pašvaldībai uzdoto 

funkciju īstenošana komercdarbības veidā ir pamatota un līdz ar to pašvaldības līdzdalības 
saglabāšana kapitālsabiedrībā atbilst Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību 

pārvaldības likuma 4.panta nosacījumiem. Saglabājot savu līdzdalību kapitālsabiedrībā, 

vienlaikus ir apstiprināma  kapitālsabiedrības pārvaldības kārtība saskaņā ar Valsts pārvaldes 
iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas otro punktu un likuma par “Pašvaldībām” 41.panta 

2.punktu.  

Daļā par elektrības pieejamības nodrošināšanu, izmantojot akciju sabiedrības “Mārupes 
komunālie pakalpojumi” elektrotīklus apakšlietotājiem, Mārupes novada administratīvajā 

teritorijā, Mārupes novada dome ņem vērā turpmāk minēto: 

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”  14.panta pirmās daļas 1.punktu pašvaldībām ir 

atļauts dibināt kapitālsabiedrības un ieguldīt naudu tās pamatkapitāla vienīgi autonomo 
funkciju izpildes ietvaros un tikai Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta noteiktajos 

gadījumos un apjomā.  

Pašvaldības autonomās funkcijas ir uzskaitītas likuma “Par pašvaldībām” 15.pantā un to 
starpā nav elektroenerģijas piegāde vai tirdzniecība.  

Saskaņā ar Enerģētikas likuma 1.panta 7.punktu energoapgāde ir enerģētikas jomā 

veicama komercdarbība, kuru ir nepieciešams licencēt vai reģistrēt un kura ietver 

elektroenerģijas ražošanu, elektroenerģijas, iepirkšanu, pārveidi, uzglabāšanu, pārvadi, sadali 
vai tirdzniecību.  

MKP nav sistēmas operatora licences un tirdzniecības licences.  

Saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma 2.pantu visiem lietotājiem tiesības brīvi 
izvēlēties elektroenerģijas tirgotāju un paļauties, ka, ievērojot normatīvo aktu prasības, 

visefektīvākajā iespējamajā veidā par pamatotām cenām tiks droši un kvalitatīvi piegādāta 

elektroenerģija. Minēto prasību izpildi nodrošina  tikai sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs, 
kuram ir spēkā esošā sabiedrisko pakalpojumu licence.  

Saskaņā ar likuma “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 16.panta pirmo daļu 

vienīgi Regulatora izsniegtā licence dod sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam tiesības 

uzņemties līdzīgas saistības vienlaikus pret vairākiem lietotājiem licencē noteiktajā teritorijā 
un nosaka sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja pienākumu nodrošināt šiem lietotājiem 

sabiedriskos pakalpojumus noteiktā kvalitātē un kvantitātē par noteiktajiem tarifiem.  

Mārupes novads atrodas akciju sabiedrības “Sadales tīkli” licences darbības zonā.  
Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 21.janvāra noteikumu Nr.50 “Elektroenerģijas 

tirdzniecības un lietošanas noteikumi” 2.1.punktu persona, kas pēc vienošanās ar lietotāju 

izmanto tā īpašumā vai valdījumā esošus elektrotīklus elektroenerģijas saņemšanai un nepērk 
elektroenerģiju no tirgotāja vai sistēmas operatora, ir apakšlietotājs. Apakšlietotājs nav 

uzskatāms par elektroenerģijas lietotāju Elektroenerģijas likuma izpratnē.  

Atbilstoši to pašu noteikumu 72.punktam apakšlietotājs var kļūt par lietotāju, pieprasot 

licencētam sistēmas operatoram elektroenerģijas pieslēgumu. 
Ievērojot minēto, secināms, ka ir saglabājama pašvaldības līdzdalība uzņēmumā, kas 

nodarbojas ar elektroenerģijas piegādi, tai skaitā sadali vai tirdzniecību, līdz brīdim, kad 

pakalpojumu pārņems licencētais pakalpojuma sniedzējs.  



Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta otro daļu publiska persona pirms 
kapitālsabiedrības dibināšanas vai līdzdalības iegūšanas esošā kapitālsabiedrībā veic paredzētās 

rīcības izvērtējumu, ietverot arī ekonomisko izvērtējumu, lai pamatotu, ka citādā veidā nav 

iespējams efektīvi sasniegt šā panta pirmajā daļā noteiktos mērķus. Veicot izvērtējumu, 

publiska persona konsultējas ar kompetentajām institūcijām konkurences aizsardzības jomā, kā 
arī ievēro komercdarbības atbalsta kontroles jomu regulējošu normatīvo aktu prasības. 

Mārupes novada pašvaldība ir izpildījusi Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta otrās 

daļas prasības un saņēmusi pozitīvu atzinumu no Konkurences padomes, padomei 
nekonstatējot  konkurences neitralitātes principa neievērošanas riskus MKP pamatdarbības 

veidos, kuros vēlas saglabāt līdzdalību Mārupes novada pašvaldība.  

Ievērojot minēto, un saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmo daļu, 
Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 7.panta pirmo un otro 

daļu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas otro punktu un likuma par 

“Pašvaldībām” 41.panta 2.punktu, kā arī ņemot vērā 2020.gada 22.aprīļa Finanšu komitejas 

atzinumu pieņemt iesniegto lēmuma projektu „Par Mārupes novada pašvaldības tiešās 
līdzdalības saglabāšanu akciju sabiedrībā “Mārupes komunālie pakalpojumi” un 

kapitālsabiedrības pārvaldības kārtības apstiprināšanu”, atklāti balsojot ar   ____ balsīm  „par” 

(___), „pret”    ____,  „atturas”  ____, Mārupes novada dome nolemj: 
 

1. Saglabāt Mārupes novada pašvaldības tiešo līdzdalību akciju sabiedrībā “Mārupes 

komunālie pakalpojumi”, reģ.Nr.40103111018, šādās jomās: 
1.1. siltumenerģijas ražošana, piegāde; 

1.2. dzeramā ūdens ražošana, piegāde; 

1.3. sadzīves notekūdeņu centralizēta savākšana, decentralizēti savākto sadzīves 

notekūdeņu pieņemšana , novadīšana attīrīšanai, attīrīšana; 
1.4. daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekošana un pārvaldīšana;  

1.5. elektroenerģijas piegāde un tirdzniecība līdz brīdim, kad šo pakalpojumu 

pārņems licencētais pakalpojuma sniedzējs.   
2. Apstiprināt Mārupes novada Domes kapitālsabiedrības pārvaldības kārtību saskaņā ar 

pielikumu. 

 

Sagatavoja juriste G.Sušiņina  
 

Lēmuma projektā norādītie normatīvie akti ir spēkā    

un attecināmi uz lēmuma projektā minēto gadījumu. 
Juriste G.Sušiņina 

 

 
 

Pielikums 

Mārupes novada domes  

2020.gada 29.aprīļa lēmumam Nr.27 
(sēdes prot.Nr.8) 

 

 
 

Mārupes novada Domes kapitālsabiedrības pārvaldības kārtība 

 
 

Izdota saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas otro punktu un  

likuma par “Pašvaldībām” 41.panta 2.punktu 

 
 



I. Vispārīgie jautājumi 
1. Mārupes novada Domes kapitālsabiedrību pārvaldības kārtība (turpmāk – Kārtība) nosaka 

Mārupes novada pašvaldības (turpmāk – Dome) kapitālsabiedrību (turpmāk – 

Kapitālsabiedrība) pārvaldības mērķus, kārtību, pamatprincipus, informācijas apmaiņas 

procesu un kapitāla daļu turētāja lēmuma projektu tiesiskuma un lietderības izvērtēšanas 
kārtību, kā arī kapitāla daļu turētāja veikto pārbaužu veikšanas prasības. 

2. Kārtības mērķis ir veicināt efektīvu, caurskatāmu, labas pārvaldības principiem atbilstošu 

Kapitālsabiedrības pārvaldību.  
3. Kapitālsabiedrības pārvaldība jāveic tā, lai nodrošinātu Kapitālsabiedrības efektīvu finanšu 

darbības rezultātu sasniegšanu, palielinātu to aktīvu izmantošanas lietderību, kā arī 

publisko interešu īstenošanu un aizsardzību. 
4. Kārtība attiecas uz Kapitālsabiedrību, kurā Domei ir izšķiroša ietekme. 

5. Dome ne retāk kā reizi piecos gados Kapitālsabiedrības darbības stratēģijas izstrādes vai 

aktualizācijas ietvaros pārvērtē Domes līdzdalību Kapitālsabiedrībā. Lēmumu par 

pašvaldības līdzdalības saglabāšanu vai izbeigšanu pieņem Dome.  
6. Kapitālsabiedrība darbojas saskaņā ar kapitāla daļu turētāja pārstāvja apstiprinātu 

Kapitālsabiedrības darbības stratēģiju uz nākamajiem trīs gadiem un ikgadējo 

saimnieciskās darbības plānu, kurā, balstoties uz Kapitālsabiedrības saimnieciskās un 
finansiālās darbības analīzi, ir formulēti uzdevumi stratēģisko mērķu sasniegšanai, to 

izpildes termiņi un paredzamie rezultatīvie rādītāji. 

7. Kapitālsabiedrības darbības stratēģiju izstrādā un tās ikgadēju aktualizācijai veic 
Kapitālsabiedrības valde. 

8. Dome ar atsevišķu lēmumu nosaka kārtību, kādā tiek noteikta un ieskaitīta pašvaldības 

budžetā izmaksājamā peļņas daļa par pašvaldības kapitāla izmantošanu. 

II. Kapitālsabiedrības pārvaldības pamatprincipi, mērķi un uzdevumi 
9. Pašvaldības kapitāla daļu pārvaldības mērķis ir nodrošināt efektīvas, ilgtspējīgas 

Kapitālsabiedrības pārvaldību, novēršot pašvaldības finansējuma nelietderīgu izlietojuma 

risku. 
10. Kapitālsabiedrība īsteno vidēja termiņa stratēģijā un ikgadējā saimnieciskās darbības plānā 

noteiktos uzdevumus, lai sasniegtu šādus vispārējos mērķus: 

10.1. nodrošināt finanšu līdzekļu efektīvu pārvaldīšanu, sasniedzot labākus, nozarei raksturīgus 

rezultatīvos rādītājus; 
10.2. izveidot iekšējās kontroles un pārvaldības pasākumu kopumu, nodrošinot labu pārvaldību, 

normatīvajos aktos noteiktajai kompetencei atbilstošu darbību, korupcijas un interešu konflikta 

risku novēršanu; 
10.3. savlaicīgi identificēt komercdarbības riskus un komercdarbības pilnveidošanas virzienus; 

10.4. ieviest un attīstīt progresīvas metodes darba procesu efektīvai izpildei un kontrolei; 

10.5. nodrošināt personāla kompetenču attīstību, uzlabot darba produktivitāti; 
10.6. pilnveidot sadarbību ar valsts un pašvaldības iestādēm, pakalpojumu saņēmējiem un 

sabiedrību kopumā, nodrošinot darbības risku un iespējamo pilnveidošanas virzienu savlaicīgu 

identificēšanu. 

11. Kapitālsabiedrība savā darbībā ievēro šādus pamatprincipus: 
11.1. efektivitāte,  

11.2. tiesiskums; 

11.3. lietderība; 
11.4. atbilstība sabiedrības interesēm; 

11.5. patvaļas aizliegums Kapitālsabiedrības pārvaldes institūciju lēmumu pieņemšanas 

procesos; 
11.6. caurspīdīgums un skaidrība.  

III. Kapitālsabiedrības pārvaldībā iesaistītās institūcijas un atbildīgās personas kompetences 

apmērs 

12. Kapitālsabiedrības valde izstrādā un īsteno Kapitālsabiedrības darbības stratēģiju, atbild par 
Kārtībā noteikto mērķu sasniegšanu un principu ievērošanu savā darbībā.  

13. Kapitālsabiedrības darbības stratēģiju īsteno saimnieciskās darbības veidā, sniedzot 

pakalpojumus par atlīdzību nozarēs, kurās līdzdalību ir saglabājusi Dome. Valde nodrošina 



pakalpojumu sniegšanu  par tādu cenu, lai segtu visas ar pakalpojumu saistītās saimnieciskās 
darbības izmaksas un gūtu peļņu Kapitālsabiedrības attīstībai un tās aktīvu palielināšanai. 

14. Kapitālsabiedrības pārvaldību veic Dome un kapitāla daļu turētāja pārstāvis atbilstoši 

normatīvajos aktos noteiktajai kompetencei. 

15. Kapitāla daļu turētāja pārstāvis ir Domes izpilddirektors. Izpilddirektora prombūtnes 
gadījumā kapitāla daļu turētāja lēmumus pieņem persona, kura pilda domes izpilddirektora 

pienākumus. 

16. Izpilddirektors var iecelt par kapitāldaļu pārvaldīšanu atbildīgo personu.   
17. Kapitāla daļu turētāja pārstāvis veic Kapitālsabiedrību pārvaldību: 

17.1. pieņemot normatīvajos aktos noteiktos dalībnieku (akcionāru) sapulces lēmumus; 

17.2. nodrošinot  Kapitālsabiedrību finanšu un saimnieciskās darbības analīzi normatīvajos 
aktos noteiktajos gadījumos,  

17.3. nepieciešamības gadījumā nosakot ārējās un iekšējās revīzijas; 

17.4. pārraugot pieņemto lēmumu izpildi; 

17.5. izvērtējot Kapitālsabiedrības komercdarbības atbilstību Kārtībai; 
17.6. izvērtējot pašvaldības funkciju deleģēšanas nepieciešamību Kapitālsabiedrībai; 

17.7. nodrošinot pašvaldībai sniedzamās informācijas savlaicīgu saņemšanu. 

18. Valde nodrošina kapitāla daļu turētāja pārstāvja iepazīstināšanu ar zvērināta revidenta, 
zvērinātu revidentu auditorfirmas vai pašvaldības organizēta iekšējā audita veiktās plānotās, 

tematiskās vai ārkārtas pārbaudes rezultātiem nekavējoties pēc pārbaudes pabeigšanas un 

ziņojuma saņemšanas. Ziņojums ir nosūtāms elektroniski kapitāla daļu turētājam vienlaikus 
sasaucot ārkārtas dalībnieku (akcionāru) sapulci ziņojumā norādīto apstākļu izskatīšanai un 

izvērtēšanai. Valde sagatavo dalībnieku (akcionāru) sapulces darba kārtību atbilstoši ziņojumā 

ietvertajiem norādījumiem un secinājumiem.   

19. Izpilddirektora norīkotajam atbildīgajam darbiniekam ir šādi pienākumi: 
19.1. sniegt kapitāla daļu turētāja pārstāvim ziņas, kas ir atbildīgā darbinieka rīcībā, lai viņš 

varētu pieņemt dalībnieku (akcionāru) sapulces lēmumus; 

19.2. pēc nepieciešamības sagatavot atzinumu par Kapitālsabiedrības sagatavotiem dalībnieku 
(akcionāru) sapulcē izskatāmajiem projektiem un dokumentiem; 

19.3. regulāri apkopot informāciju par Kapitālsabiedrības saimnieciski finansiālās darbības 

rezultātiem un nekavējoties informēt kapitāla daļu turētāja pārstāvi par riskiem, kas varētu radīt 

zaudējumus vai citu kaitējumu Kapitālsabiedrības darbībā; 
19.4. sniegt atzinumu par Kapitālsabiedrības darbības atbilstību Kapitālsabiedrības darbības 

stratēģijai; 

19.5. sniegt priekšlikumus un norādījumus par kontrolējošo institūciju konstatēto pārkāpumu 
un risku novēršanu; 

19.6. veikt citas darbības un izpildīt uzdevumus, ko viņam rakstveidā uzdevis kapitāla daļu 

turētāja pārstāvis un ko nosaka normatīvie akti. 
20. Atbildīgajam darbiniekam ir šādas tiesības: 

20.1. pieprasīt un saņemt no Kapitālsabiedrības valdes  jebkuru informāciju, dokumentus un 

skaidrojumus par Kapitālsabiedrību; 

20.2. pēc kapitāla daļu turētāja pārstāvja norādījumiem piedalīties dalībnieku (akcionāru) 
sapulcēs un sanāksmēs; 

20.3. piedalīties Kapitālsabiedrības iekšējās revīzijās, kuras veic revidents vai iekšējais 

auditors; 
20.4. pieaicināt Kapitālsabiedrības darba izpildes uzraudzībai nepieciešamos Domes dibināto 

iestāžu un struktūrvienību speciālistus; 

20.5. citas tiesības, kas izriet no normatīvajiem aktiem un šiem noteikumiem. 
21. Kapitāla daļu turētāja  lēmuma projektu tiesiskumu pirms lēmuma pieņemšanas izvērtē 

Kapitālsabiedrības vai Domes jurists.  

IV. Informācijas aprites kārtības 

22. Lai nodrošinātu Kapitālsabiedrības finanšu un saimnieciskās darbības regulāru darbības 
analīzi, valde elektroniski iesniedz atbildīgajam darbiniekam šādu informāciju: 

22.1. līdz katra gada 15.martam - neauditētu Kapitālsabiedrības gada pārskatu.  



22.2. līdz katra gada 10.aprīlim - auditētu Kapitālsabiedrības gada pārskatu. Gada pārskata 
ziņojumā valde papildus iekļauj informāciju par Kapitālsabiedrības darbības stratēģijā noteikto 

uzdevumu un mērķu izpildi, šķēršļiem, kas pilnībā vai daļēji neļāva tos izpildīt, priekšlikumus 

šķēršļu novēršanai, skaidrojumu par Kapitālsabiedrības finansiālās darbības ietekmi uz 

pašvaldības budžetu izdevumiem nākotnē un citu informāciju.; 
22.3. līdz katra gada 15.martam atskaiti par deleģēšanas, pārvaldīšanas un pilnvarojuma 

līgumos pašvaldības noteikto uzdevumu izpildi. Atskaitē iekļauj informāciju par uzdevumu 

izpildes efektivitāti, darbības atklātību, sadarbību ar citām institūcijām, personāla kvalifikāciju, 
problēmu apzināšanu un to novēršanu, kā arī projektu īstenošanas efektivitāti; 

22.4. katru  ceturksni (līdz 15.maijam, 15.augustam, 15.novembrim un 15.februārim) 

neauditēts ceturkšņa pārskats saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību 
pārvaldības likuma  58.panta ceturto daļu.  Pārskatu sagatavo saskaņā ar Valsts kases 

apstiprināto formu un iesniedz elektroniski ar elektroniski parakstītu vai parakstītu skanētu 

dokumentu.  

22.5. līdz katra gada 15.janvārim saimnieciskās darbības plānu nākamajam gadam 
apstiprināšanai Kapitālsabiedrības dalībnieku (akcionāru) sapulcē; 

22.6. atskaiti par saimnieciskās darbības plāna izpildi, par iepriekšējo finanšu gadu iesniedz 

reizē ar gada pārskatu; 
22.7. līdz katra gada 15.novembrim atskaiti par vidēja termiņa stratēģijas īstenošanu ar 

vai bez aktualizētas stratēģijas par 9 mēnešu izpildi. 

23. Lai kapitāla daļu turētājs uzraudzītu un izvērtētu Kapitālsabiedrības darbību, pēc 
pieprasījuma Kapitālsabiedrība iesniedz kapitāla daļu turētājam vai atbildīgajai personai 

nepieciešamo informāciju, tai skaitā informāciju: 

23.1. par kapitālsabiedrības sniegto pakalpojumu cenām (tarifiem), kuras ir caurspīdīgas un 

ekonomiski pamatotas; 
23.2. par darbiniekiem izmaksāto atalgojumu; 

26.3. par iegādāto preču un pakalpojumu lietderību, kā arī veiktajiem iepirkumiem; 

23.4. vai ir veiktas darbības par nedzīvojamo telpu iznomāšanu par iespējami augstāko cenu; 
23.5. apliecinājums par neiesaistīšanos pašvaldības neuzdotu, ar pašvaldības funkciju 

īstenošanu nesaistītu pakalpojumu sniegšanā. 

24. Kapitālsabiedrības darbību izvērtē pēc rentabilitātes, deleģēto uzdevumu izpildes kvalitātes 

rādītājiem, finanšu rādītājiem, labas pārvaldības principa ievērošana, finanšu līdzekļu piesaistes 
no Eiropas Savienības fondiem, iekšējo vadības procesu pilnveidošanas un cietiem kritērijiem, 

atkarībā no izvirzītajiem uzdevumiem un mērķiem. 

25. Jebkura informācija ir sniedzama attiecīgās amatpersonas informācijas pieprasījumā 
norādītajā termiņā.   

26. Informācijas atklātības nodrošināšanai:  

26.1. kapitālsabiedrība publicē savā tīmekļa vietnē informāciju, kura noteikta Publiskas 
personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58.panta pirmajā daļā, un 

informāciju par ES struktūrfondu projektu īstenošanu; 

26.2. Dome publicē savā tīmekļa vietnē  informāciju, kura noteikta Publiskas personas kapitāla 

daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 36.pantā.  
 

V. Kapitāldaļu turētāja lēmuma projektu tiesiskuma un lietderības izvērtēšanas kārtība 

27. Kapitāla daļu turētāja lēmumu projektus sagatavo un dalībnieku (akcionāru) sapulcei 
iesniedz Kapitālsabiedrības valde. Ja dalībnieku (akcionāru) ārkārtas sapulce tiek sasaukta pēc 

kapitāla daļu turētāja pieprasījuma, lēmumu projektus sagatavo Domes dibināto iestāžu un 

struktūrvienību speciālisti atbilstoši kompetencei saskaņā ar izsludināto darba kārtību.  
28. Kapitāla daļu turētāja pārstāvis lēmumu projektus un ar tiem saistītos dokumentus 

elektroniski nodod izvērtēšanai atbildīgajam darbiniekam, nepieciešamības gadījumā norādot 

papildus uzdevumus. 

29. Kapitālsabiedrības valde atbild par iesniegto lēmumu projektu un dokumentu tiesiskumu 
un lietderību. 

30. Kapitāla daļu turētāja pārstāvis lēmumus pieņem dalībnieku (akcionāru) sapulcē, uzklausot 

valdes ziņojumu, iepazīstoties ar valdes iesniegtajiem dokumentiem, izvērtējot atbildīgā 



darbinieka, pieaicinātā jurista un konkrētam jautājumam pieaicināto speciālistu atzinumus un 
viedokļus. Kapitālsabiedrības dalībnieku sapulces gaitu protokolē Kapitālsabiedrības pārstāvis 

vai atbildīgais speciālists. 

VI. Kapitāla daļu turētāja audita veikšanas prasības 

31.Kapitāla daļu turētājam ir tiesības pieprasīt veikt Kapitālsabiedrības iekšējo auditu. 
Kapitālsabiedrība nodrošina iekšējā audita veikšanu un finansēšanu par  Kapitālsabiedrības 

līdzekļiem.  

32. Kapitāla daļu turētājs var veikt neplānotu auditu gan finanšu, gan nefinanšu mērķu 
sasniegšanas kontrolei. Auditu veic Domes apstiprināta audita komisija vai pieaicināts 

neatkarīgs ārpakalpojuma sniedzējs. Auditu finansē no Domes līdzekļiem. 

33. Ikgadējo finanšu pārskata revīziju veic ārējie revidenti. Revidentu izvēlas 
Kapitālsabiedrība un saskaņo ar kapitāla daļu turētāju, ņemot vērā sekojošus kritērijus: 

33.1. revidentam ir spēkā esoša Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas izsniegta 

licence/sertifikāts, kas apliecina tiesības nodarboties ar finanšu revīzijas pakalpojumu 

sniegšanu; 
33.2. ir Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas izsniegts zvērinātā revidenta sertifikāts 

revidentam, kurš veiks gada pārskata revīziju un parakstīs zvērināta revidenta ziņojumu un 

zvērināta revidenta ziņojumu vadībai; 
33.3. ir pieredze finanšu revīziju veikšanā līdzīgās kapitālsabiedrībās;  

33.4. ja revīzijas pakalpojuma izmaksas nepārsniedz normatīvajos aktos noteiktos iepirkuma 

sliekšņus, priekšrocība tiek dota revidentam, kas ir noslēdzis līgumu ar pašvaldību par revīzijas 
veikšanu pašvaldības gada pārskatam. 

VII. Noslēguma jautājumi 

34. Kārtība stājas spēkā ar brīdi, kad tā apstiprināta Mārupes novada Domes sēdē.  

35. Ar Kārtības spēkā stāšanos spēku zaudē 30.11.2016. Mārupes novada Domes 
kapitālsabiedrības pārvaldības kārtība.  
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