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Alūksnes novada pašvaldībai
Par SIA “Alūksnes enerģija”
līdzdalības izvērtējumu
Konkurences padome (turpmāk – KP) ir saņēmusi Alūksnes novada
pašvaldības (turpmāk – ANP) iesniegumu par līdzdalības izvērtējumu pašvaldības
kapitālsabiedrībā SIA “Alūksnes enerģija” (turpmāk – AE) (turpmāk – Izvērtējums).
Saskaņā ar ANP iesniegto Izvērtējumu par līdzdalības saglabāšanu AE,
konstatējams, ka AE pamatdarbība ir siltumenerģijas ražošana, realizācija un
pārdošana. AE darbība, pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 15.panta pirmās daļas
1.punktu, ir saistīta ar pašvaldības autonomo funkciju – organizēt iedzīvotājiem
komunālos pakalpojumus, t.s. siltumapgādi, neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas
dzīvojamais fonds. Citus papildu pakalpojumus AE nesniedz. ANP ir 100% kapitāla
daļu turētājs AE.
Pašvaldība veiktajā Izvērtējumā norādījusi, ka AE ir deleģēts sniegt
centralizētas siltumapgādes pakalpojumus Alūksnes pilsētas un Alūksnes novada
Jaunlaicenes un Mālupes pagastu administratīvajās teritorijās esošajām fiziskajām un
juridiskajām personām, valsts un pašvaldības iestādēm un to struktūrvienībām.
Centralizētās siltumapgādes pakalpojumu pieejamība visu diennakti ir stratēģiski
svarīga pašvaldības administratīvās teritorijas attīstībai.
Ievērojot Valsts pārvaldes iekārtas likuma (turpmāk – VPIL) 88.panta otrajā
daļā noteikto par konsultācijām ar komersantu pārstāvošām biedrībām vai
nodibinājumiem, ANP par līdzdalības saglabāšanu AE konsultējusies ar Latvijas
Tirdzniecības un rūpniecības kameru (turpmāk – LTRK). LTRK savā vēstulē
Nr.2020/909 norādījusi, ka uzskata, ka ANP ar savu līdzdalību AE nodrošina
pakalpojumus, kas ir svarīgi pašvaldības administratīvajai teritorijai un tās attīstībai,
līdz ar to pašvaldības līdzdalības kapitālsabiedrībā būtu saglabājama.
Izvērtējot ANP sniegto informāciju, KP atzīst, ka AE sniegtie pakalpojumi –
siltumenerģijas ražošana, realizācija un pārdošana – ir atzīstami par stratēģiski
svarīgiem pakalpojumiem VPIL 88.panta pirmās daļas 2.punkta izpratnē. Šādus
pakalpojumus administratīvajā teritorijā citi tirgus dalībnieki nepiedāvā, kā arī to
ienākšana šajā tirgū ir apgrūtināta un ar augstām barjerām: atbilstošas infrastruktūras

neesamība (siltumtīkli), augstas investīcijas ražošanas uzsākšanai, augsts risks par
savlaicīgu klientu maksājumu izpildi, sabiedriski regulēts pakalpojums.
Ņemot vērā minēto, KP norāda, ka tai nav iebildumu pret ANP līdzdalības
saglabāšanu AE.
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