
 

 
 
 
 
 
 
 

SĒDES PROTOKOLA PIELIKUMS 
Ilūkstē 

      
2014.gada 24.apr īlī                                                                             Nr. 5., 73.& 
                                                                               Lēmums Nr.247 

 
Par Ilūkstes novada pašvald ības  naudas ieguld ījumu SIA „ Daugavpils re ģion ālā slimn īca” 

pamatkapit ālā 

 

Izskatot SIA „Daugavpils reģionālās slimnīcas” 2014.gada 14.aprīļa iesniegumu ar lūgumu finansiāli 
atbalstīt slimnīcas teritorijas ceļa seguma remontu, kur ir nepieciešami EUR 50 000,00 un automašīnu 
stāvlaukuma projektēšanai un izbūvei aptuveni  nepieciešamā summa EUR 70 000,00 apmērā, dome 
konstatēja: 
1) Ilūkstes novada pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja SIA” Daugavpils reģionālā slimnīca” (Reģ. Nr. 
41503029600, juridiskā adrese: Vasarnīcu iela 20, Daugavpils, LV-5417) un tai pieder 2,54% kapitāla daļas; 
2) Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 1. punktu, kas nosaka, ka  „Pildot savas 
funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības .. ieguldīt savus līdzekļus kapitālsabiedrībā“,  
likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 42.pantu, kas nosaka 
„Pamatkapitālu drīkst palielināt vai samazināt, tikai pamatojoties uz dalībnieku sapulces lēmumu, kurā 
iekļauti pamatkapitāla palielināšanas vai samazināšanas noteikumi”, tā paša likuma 43.panta pirmās daļas 
1.punktu, kas nosaka, ka „Sabiedrības pamatkapitālu var palielināt, dalībniekiem izdarot ieguldījumus 
sabiedrības pamatkapitālā un pretī saņemot attiecīgu jaunu daļu skaitu”  un Komerclikuma  196.panta trešo  
daļu kas nosaka, ka „ Ja tiek pieņemts lēmums par pamatkapitāla izmaiņām, vienlaikus izdarāmi attiecīgi 
grozījumi statūtos”, Komerclikuma  197.panta pirmās daļas 1.punktu kas nosaka, ka „Sabiedrības 
pamatkapitālu var palielināt esošajiem dalībniekiem vai uzņemtajiem jaunajiem dalībniekiem izdarot 
ieguldījumus sabiedrības pamatkapitālā un pretī saņemot attiecīgu jaunu daļu skaitu“.  

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvald ībām” 14. panta pirmās daļas 1. punktu, likuma „Par valsts 
un pašvald ību kapit āla da ļām un kapit ālsabiedr ībām”  42., 43., 48.panta pirmās daļas 7. punktu, 48.panta 
pirmās daļas 9. punktu, Komerclikuma 151.,152., 196., 197., 198.   pantiem, kā arī ņemot vērā finanšu 
komitejas un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 22.04.2014. atzinumu, ar 12 balsīm par, pret 
– nav, atturas – nav, novada dome nol ēma: 
 
1. Piekrist  palielin āt pamatkapitālu izdarot naudas ieguldījumu EUR 3 048,00 (trīs tūkstoši četrdesmit 

astoņi euro 00 centi)  apmērā SIA ”Daugavpils reģionālā slimnīca” (Reģ. Nr. 41503029600, juridiskā 
adrese: Vasarnīcu iela 20, Daugavpils, LV-5417) pamatkapitālā no pašvaldības budžeta un pretī saņemot 
attiecīgu kapitāla daļu skaitu. 

2. Uzdot kapitāla daļu turētāja pārstāvim domes priekšsēdētājam Stefanam Rāznam SIA „Daugavpils 
reģionālā slimnīca ” dalībnieku sapulcē atbilstoši šī lēmuma 1.punktā noteiktajam balsot „PAR” jautājumā 
par pamatkapitāla palielināšanu, palielināšanas noteikumu, statūtu grozījumu un statūtu jaunajā redakcijā 
apstiprināšanu.  

3. Atbilstoši  SIA „Daugavpils reģionālā slimnīca” dalībnieku sapulcē pieņemtajam lēmumam  ieskait īt 
augstāk minētās kapitālsabiedrības bankas  norēķinu kontā naudas līdzekļus no 2014.gada budžeta 
rezerves fonda. 

4. Nepieciešamības gadījumā veikt atbilstošus groz ījumus  Ilūkstes novada pašvaldības saistošajos 
noteikumos Nr.1-b/2014 “Par Ilūkstes novada pašvaldības 2014.gada budžetu“. 

 

Sēdes vadītājs         Maigurs Krievāns   


