
 
 
 
 
 

 
SĒDES PROTOKOLA IZRAKSTS 

Ilūkstē 
      

2013.gada 30.maijā                                                                            Nr. 11 ., 1.& 
                                                                               Lēmums Nr.201  

 
Par pašvald ības SIA “ORNAMENTS” un SIA „Š ēderes pakalpojumi” 

reorganiz ācijas procesa uzs ākšanu apvienošanas ce ļā 
 

 
Izskatot SIA „Šēderes pakalpojumi” valdes locekļa Jurija Altāna 23.05.2013.  

iesniegumu Nr.9.1.3./69 par piedāvājumu reorganizēt pašvaldības SIA “ORNAMENTS”  un SIA  
„Šēderes pakalpojumi” apvienošanas ceļā, kā arī izvērtējot attīstības un uzņēmējdarbības 
komitejas un finanšu komitejas 27.05.2013. atzinumus par atbalstu minēto kapitālsabiedrību 
reorganizācijas uzsākšanai apvienošanās ceļā, dome konstatēja, ka minēto kapitālsabiedrību 
reorganizācija apvienošanās ceļā perspektīvā veicinātu pašvaldības sniegto pakalpojumu 
kvalitātes pilnveidošanu, attīstību un pieejamību, ko nodrošinātu  vienota  pašvaldības 
kapitālsabiedrība,  kuras  izveide  sekmētu  pašvaldības  finanšu  līdzekļu  ekonomiju  un  
iekļautos  kopējā  Ilūkstes novada veiksmīgas pakalpojumu sniegšanas  attīstības  programmā,  
kas  paredz  uzlabot un ekonomiskāk sniegt pakalpojumus Ilūkstes novada administratīvajā 
teritorijā dzīvojošiem iedzīvotājiem, 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma  „Par  pašvaldībām”  21.panta  pirmās daļas  
8.punktu,  likuma  „Par  valsts  un  pašvaldību  kapitāla  daļām  un  kapitālsabiedrībām”  
107.panta  ceturto    daļu,  110.,  113.,  114., 115.  pantiem,  Komerclikuma 334. panta pirmo 
daļu, 335. panta otro, ceturto, piekto, sesto daļām,  338. pantu, 339. panta trešo daļu,  
340.panta  trešo daļu, 343. panta pirmo daļu, ar 15 balsīm  par, pret – nav, atturas – nav, 
novada dome nol ēma: 
 
1. Uzsākt pašvaldības SIA “ORNAMENTS” un pašvaldības SIA „Šēderes pakalpojumi” 
reorganiz ācijas procesu apvienošan ās ce ļā, pievienojot SIA „Šēderes pakalpojumi”, reģ. Nr. 
51503009381, juridiskā adrese: Alejas iela 4, Šēdere, Šēderes pagasts, Ilūkstes novads 
(turpmāk tekstā - Pievienojam ā sabiedr ība) SIA “ORNAMENTS”, reģ. Nr. 41503003743, 
juridiskā adrese: Jelgavas iela 21, Ilūkste, Ilūkstes novads (turpmāk tekstā - Iegūstoš ā 
sabiedrība), un noteikt, ka pēc reorganizācijas Pievienojam ā sabiedrība beidz pastāvēt bez 
likvidācijas procesa. 
2. Noteikt sekojošus reorganizācijas nosacījumus: 

2.1. Iegūstoš ā sabiedrība un Pievienojam ā sabiedrība rakstveidā negatavo 
reorganizācijas prospektu; 
2.2. Iegūstoš ās sabiedrības pamatkapitāls netiek palielināts. 
2.3. Reorganizācijas procesā iesaistīto sabiedrību (Iegūstoš ās sabiedrības un 
Pievienojam ās sabiedrības) Reorganizācijas līguma projektu nepārbauda zvērināts 
revidents. 

3. Apstiprināt Pievienojam ās  sabiedrības  un  Iegūstoš ās  sabiedrības  reorganizācijas  
līguma  projektu  pievienotajā redakcijā (pielikums). 
4. Noteikt, ka lēmumu par kapitālsabiedrību reorganizāciju pieņem pašvaldības SIA 
“ORNAMENTS” un pašvaldības SIA „Šēderes pakalpojumi” Dalībnieku sapulces. Uzdot 



Kapitāla daļu pilnvarotajam pārstāvim domes priekšsēdētājam Stefanam Rāznam Dalībnieku  
sapulcēs  balsot  „Par”  Pievienojam ās sabiedrības  un  Iegūstoš ās  sabiedrības apvienošanu 
un reorganizācijas līguma apstiprināšanu. 
5. Uzdot  papildus šajā  lēmumā  minētajiem  uzdevumiem  reorganizācijā  iesaistīto  sabiedrību  
valdes loceklim  Jurijam Altānam,  savu  pilnvaru  ietvaros,  reorganizācijas  gaitā  nodrošināt  
Komerclikumā un  likumā  „Par  valsts  un  pašvaldību  kapitāla  daļām  un  kapitālsabiedrībām”  
noteikto  dokumentu sagatavošanu, uzdevuma izpildi un nodrošināt visu darbību veikšanu, kas 
saistītas ar nepieciešamo dokumentu sagatavošanu un iesniegšanu Uzņēmumu reģistrā . 
6. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot  domes priekšsēdētāja vietniekam Maiguram Krievānam. 
 
Pielikumā: Lēmuma 3.punktā minētā Reorganizācijas līguma projekts uz 3 lapām. 
 

 
Sēdes vadītājs                                                                                    Stefans Rāzna 
 
 

Pielikums  
Ilūkstes novada domes  

30.05. 2013. lēmumam  Nr.201 
 (prot.11., 1.&) 

 

Reorganiz ācijas l īguma projekts  

 

Ilūkstē, 2013.gada_______________ 

 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Šēderes pakalpojumi”, reģ. Nr. 51503009381, juridiskā 
adrese: Alejas iela 4, Šēdere, Šēderes pagasts, Ilūkstes novads,  turpmāk tekstā – Pievienojamā 
sabiedrība, tās valdes locekļa Jurija Altāna personā, kurš darbojas saskaņā ar Sabiedrība ar 
ierobežotu atbildību „Šēderes pakalpojumi” Statūtiem un  
 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ORNAMENTS”, reģ. Nr. 41503003743, juridiskā 
adrese: Jelgavas iela 21, Ilūkste, Ilūkstes novads, turpmāk tekstā – Iegūstošā sabiedrība, tās 
valdes locekļa Jurija Altāna personā, kurš darbojas saskaņā ar Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 
„ORNAMENTS” Statūtiem kopā sauktas – Puses,  

pamatojoties uz SIA „Šēderes pakalpojumi” dibinātāja lēmumu ( sapulces protokols nr. ____, 
2013. gada ___________) un SIA „ORNAMENTS “dibinātāja  lēmumu (sapulces protokols nr. 
_____, 2013. gada ______________), 

Puses noslēdz Līgumu par sekojošo:  

1. Puses savstarpēji vienojas par reorganizāciju apvienošanās ceļā, pievienojot SIA „Šēderes 
pakalpojumi” , reģ. Nr. 51503009381, juridiskā adrese: Alejas iela 4, Šēdere, Šēderes pagasts, 
Ilūkstes novads, (turpmāk tekstā - Pievienojamā sabiedrība) SIA “ORNAMENTS” , reģ. Nr. 
41503003743, juridiskā adrese: Jelgavas iela 21, Ilūkste, Ilūkstes novads (turpmāk tekstā - 
Iegūstošā sabiedrība), pēc kā Pievienojamā sabiedrība beidz pastāvēt bez likvidācijas procesa. 

2. Sabiedrību kapitāla daļu apmaiņas koeficents ir: 

2.1. Pievienojamajai sabiedrībai – 1 (dalībnieks iegūst 100% no kopējās daļu  
nominālvērtību    summas pēc reorganizācijas). 

2.2. Iegūstošajai sabiedrībai – 1 (dalībnieks iegūst 100% no kopējās daļu nominālvērtību 
summas pēc reorganizācijas). 



3. Iegūstošās sabiedrības pamatkapitāls netiek palielināts. 

4. Iegūstošās sabiedrības dalībniekam Ilūkstes novada pašvaldībai, reģistrācijas Nr. 
90000078782, juridiskā adrese: Brīvības ielā 7, Ilūkste, Ilūkstes novads, pieder 1034037 (viens 
miljons trīsdesmit četri tūkstoši trīsdesmit septiņas) kapitāla daļas, kuru nominālvērtību summa 
ir LVL 1034037 (viens miljons trīsdesmit četri tūkstoši trīsdesmit septiņi lati). 

5. Iegūstošās sabiedrības kapitāla daļu nodošana Pievienojamās sabiedrības dalībniekam notiek 
saskaņā ar šādiem noteikumiem: 

5.1. Pievienojamās sabiedrības dalībnieks iegūst 1034037 (viens miljons trīsdesmit četri 
tūkstoši trīsdesmit septiņas) Iegūstošās sabiedrības kapitāla daļas, kuru nominālvērtību 
summa ir LVL 1034037 (viens miljons trīsdesmit četri tūkstoši trīsdesmit septiņi lati). 

5.2. Pievienojamās sabiedrības dalībnieks iegūst Iegūstošās sabiedrības kapitāla daļas 
brīdī, kad Iegūstošās sabiedrības un Pievienojamās sabiedrības dalībnieki ir parakstījuši 
aktu par kapitāla daļām, kurā norādīts katram dalībniekam piederošo kapitāla daļu skaits 
un vienas kapitāla daļas nominālvērtība. 

5.3. Iepriekšējā punktā minēto aktu par kapitāla daļām dalībnieki paraksta tajā pašā dienā, 
kurā tiek parakstīts šis līgums. 

6. Puses vienojas, ka piemaksas, Iegūstošās sabiedrības kapitāla daļu nodošanas noteikumus 
Pievienojamās sabiedrības dalībniekam, kā arī laiku, no kura nodotās kapitāla daļas dod tiesības 
saņemt dividendes vai peļņas daļu Iegūstošajā sabiedrībā, un šo laiku ietekmējošos noteikumus 
noteikt nav lietderīgi, tāpēc Puses to nenosaka. 

7. Pievienojamās sabiedrības tiesības un pienākumi, kas izriet no reorganizācijas brīdī spēkā 
esošajām tiesiskajām attiecībām ar izpildinstitūcijas locekli pāriet Iegūstošajai sabiedrībai. 
Tādējādi, Pievienojamās sabiedrības izpildinstitūcijas loceklis Iegūstošajā sabiedrībā saglabā 
tās pašas tiesības un pienākumus, kuras attiecīgajam izpildinstitūcijas loceklim bija 
Pievienojamā sabiedrībā. 

8. Pievienojamās sabiedrības darījumi Iegūstošās sabiedrības grāmatvedībā tiks uzskatīti par 
Iegūstošās sabiedrības darījumiem ar dienu, kad komercreģistra iestāde ir izdarījusi ierakstu par 
reorganizāciju.  

9. Pievienojamās sabiedrība nodod Iegūstošai sabiedrībai un Iegūstošā sabiedrība pārņem visas 
tiesības un saistības pret trešajām personām ar dienu, kad komercreģistra iestāde ir izdarījusi 
ierakstu par reorganizāciju. 

10. Pievienojamās sabiedrības manta uzskatāma par pārgājušu Iegūstošai sabiedrībai īpašumā ar 
dienu, kad komercreģistra iestāde ir izdarījusi ierakstu par reorganizāciju. 

11. Pievienojamās sabiedrības tiesības un pienākumi, kas izriet no reorganizācijas brīdī spēkā 
esošajām darba tiesiskajām attiecībām ar Pievienojamās sabiedrības darbiniekiem, pāriet 
Iegūstošajai sabiedrībai ar dienu, kad komercreģistra iestāde ir izdarījusi ierakstu par 
reorganizāciju. 

12. Ne vēlāk kā līdz 2013.gada 30.jūlijam Pievienojamā sabiedrība un Iegūstošā sabiedrība 
komercreģistra iestādei iesniedz paziņojumu par reorganizāciju un pārējos nepieciešamos 
dokumentos. 

13.  Puses vienojas neizvēlēties revidentu reorganizācijas līguma pārbaudei. 

14. Ne agrāk kā mēnesi un ne vēlāk kā divus mēnešus pēc tam, kad Latvijas Republikas 
oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” ir izsludināts līguma projekta reģistrācijas datums un 
tās komercreģistra lietas numurs, kurā atrodas reorganizācijas līguma projekts, Pievienojamās 
sabiedrības un Iegūstošās sabiedrības dalībnieki izskata reorganizācijas līguma projektu un 
pieņem lēmumu par reorganizāciju. 



15. Piecpadsmit dienu laikā no brīža, kad Pievienojamās sabiedrības un Iegūstošās sabiedrības 
dalībnieki ir pieņēmuši lēmumu par reorganizāciju, katra Puse Latvijas Republikas oficiālajā 
izdevumā „Latvijas Vēstnesis” publicē paziņojumu, ka pieņemts lēmums par reorganizāciju, 
paziņojumā norādot tiesību normās noteikto informāciju. Tāpat, iepriekšējā teikumā minētajā 
termiņā Puses par reorganizāciju informē visus zināmos kreditorus, kuriem līdz lēmuma par 
reorganizāciju pieņemšanai bija prasījuma tiesības pret Pusi. 

16. Pievienojamā sabiedrība nodrošina tās kreditoru prasījumus pēc kreditora pieprasījuma, ja 
attiecīgais kreditors prasījumu ir pieteicis savu prasījumu termiņā, kurš noteikts Latvijas 
Republikas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” publicētajā paziņojumā. 

17. Ne vēlāk kā viena mēneša laikā no brīža, kad Pievienojamā sabiedrība un Iegūstošā 
sabiedrība ir izpildījusi tiesību normās noteiktos pienākumus saistībā ar reorganizāciju un Pušu 
dalībnieki ir pieņēmuši lēmumu par reorganizāciju, Puses paraksta šo līgumu. 

18. Pēc šī līguma parakstīšanas un ne agrāk kā trīs mēnešus pēc paziņojuma par reorganizāciju 
publicēšanas Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, Puses 
komercreģistra iestādei iesniedz pieteikumu  un nepieciešamos dokumentus, lai komercreģistrā 
izdarītu ierakstu par reorganizāciju. 

19. Gadījumā, ja kāds no Līguma punktiem ir pretrunā ar LR tiesību aktiem, tad tas neietekmē 
pārējo Līguma punktu spēkā esamību. Šādos gadījumos spēkā neesošais Līguma punkts tiek 
aizvietots ar spēkā esošo LR tiesību aktu attiecīgo normu. 

20. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi. Līguma grozījumi vai papildinājumi tiek 
noformēti rakstveidā tikai pēc tam, kad Līguma grozījumus vai papildinājumus ir apstiprinājušas 
Dalībnieku sapulces. 

21. Līgumu var izbeigt Pusēm rakstveidā par to vienojoties. 

22. Visas domstarpības un strīdi tiek risināti pārrunu ceļā atbilstoši LR tiesību aktiem. Ja 
vienošanās netiek panākta strīdu izšķir LR tiesā. 

23. Šis līgums uzrakstīts četros eksemplāros, pa vienam eksemplāram katrai Pusei, viens 
Pašvaldībai, viens tiek iesniegts LR Uzņēmumu reģistrā. 

24. Līgums satur sekojošu Pielikumu: 2013.gada_______________ Akts par kapitāla daļām 
(kurā norādīts katram dalībniekam piederošo kapitāla daļu skaits un vienas kapitāla daļas 
nominālvērtība) uz ____lpp. 

 

 

25. Pušu rekvizīti un paraksti 

 

Pievienojamā sabiedrība 
  
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 
„Šēderes pakalpojumi” 
 
 Reģ. Nr. 51503009381 
 juridiskā adrese: Alejas iela 4, Šēdere, 
Šēderes pagasts, Ilūkstes novads  
 
 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 
„Šēderes pakalpojumi” 

Iegūstošā sabiedrība  
 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

“ORNAMENTS” 
 
 Reģ. Nr. 41503003743 
 juridiskā adrese: Jelgavas iela 21, Ilūkste, 
Ilūkstes novads  
 
 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 
“ORNAMENTS” 



valdes loceklis   
 
 
_______________________ 
Jurijs Altāns 

valdes loceklis   
 
 
_______________________ 
Jurijs Altāns 

 
 
 
 
 
 

 


