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LĒMUMS 

                                               Ilūkstē      
2015.gada 29.oktobrī                                                                                        Nr. 358 
                                                                                         prot. Nr.20, 1.§  

 
Par pašvaldības SIA “VESELĪBAS CENTRS ILŪKSTE” un SIA „VESEL ĪBAS 

UN SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS “Subate”” reorganizācijas procesa 
uzsākšanu apvienošanas ceļā 

 
Ņemot vērā finanšu komitejas 26.10.2015. atzinumu par apvienošanās juridiskajiem un 

finanšu aspektiem, lai optimizētu pašvaldības kapitālsabiedrību darbību veselības aprūpes 
pieejamības un sociālās palīdzības nodrošināšanai iedzīvotājiem, kas sekmētu pašvaldības finanšu 
līdzekļu ekonomiju, kas perspektīvā veicinātu pašvaldības sniegto pakalpojumu kvalitātes 
pilnveidošanu, attīstību un pieejamību, ko nodrošinātu vienota pašvaldības kapitālsabiedrība un  
pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu (Pašvaldības 
viena no autonomajām funkcijām ir nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, kā arī veicināt 
iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu),  21. panta pirmās daļas 8.punktu (Dome var izskatīt 
jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var izveidot, 
reorganizēt un likvidēt pašvaldības iestādes, pašvaldības kapitālsabiedrības..), 62. pantu un 
likuma „Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvald ības likums” 
127.pantu (Publiskas personas augstākā lēmējinstitūcija pieņem lēmumu par publiskas personas 
kapitālsabiedrību apvienošanas uzsākšanu), 130.pantu (personas augstākā lēmējinstitūcija var 
paredzēt reorganizācijas nosacījumus) 131.pantu (Publiskas personas kapitālsabiedrības, 
izstrādājot reorganizācijas līgumu, ievēro publiskas personas augstākās lēmējinstitūcijas lēmumā 
paredzētos nosacījumus), 133.pantu (Veicot reorganizāciju šajā sadaļā paredzētajā kārtībā, 
reorganizācijas procesā iesaistītās publiskas personas kapitālsabiedrības negatavo reorganizācijas 
prospektu), 134.pantu (Veicot reorganizāciju šajā sadaļā paredzētajā kārtībā, revidents 
nepārbauda lēmumu par reorganizāciju), 135. panta pirmo daļu (Lēmumu par publiskas personas 
kapitālsabiedrības reorganizāciju pieņem dalībnieku sapulce),137.pantu (Katra reorganizācijas 
procesā iesaistītā kapitālsabiedrība pēc tam, kad ir nodrošināti vai apmierināti noteiktā termiņā 
pieteiktie kreditoru prasījumi, iesniedz komercreģistra iestādei pieteikumu ieraksta par 
reorganizāciju izdarīšanai komercreģistrā), kā arī Komerclikuma 334. panta pirmo daļu 
(Komercsabiedrību var reorganizēt apvienošanas ceļā), 335. panta pirmo, otro, ceturto, piekto, 
sesto daļām (Pievienošana ir process, kurā sabiedrība (pievienojamā sabiedrība) nodod visu savu 
mantu citai sabiedrībai (iegūstošā sabiedrība), apvienošanas gadījumā pievienojamā sabiedrība 
beidz pastāvēt bez likvidācijas procesa), 338. pantu (Ja reorganizācijas procesā piedalās divas .. 
jau pastāvošas sabiedrības, tās slēdz reorganizācijas līgumu. Līgums slēdzams rakstveidā), 339. 
panta trešo daļu (Sabiedrībai prospekts nav jāsagatavo, ja tam piekrīt visi dalībnieki. 
Pievienojamai sabiedrībai prospekts nav jāsagatavo, ja visas pievienojamās sabiedrības kapitāla 
daļas pieder iegūstošajai sabiedrībai), 340.panta trešo daļu (Reorganizācijas līgumu revidents 
nepārbauda, ja tam piekrīt visi dalībnieki), 343. panta pirmo daļu (Līguma projektu izskata un 
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lēmumu par reorganizāciju pieņem katras reorganizācijas procesā iesaistītās sabiedrības 
dalībnieku sapulce, kuru notur ne agrāk kā mēnesi pēc tam, kad saskaņā ar šā likuma 338.panta 
piekto daļu izsludinātas ziņas par līguma projektu), novada dome nolēma: 
 
1. Uzsākt pašvaldības SIA “Veselības centrs Ilūkste” un SIA „Veselības un sociālās aprūpes 
centrs “Subate”” reorganizācijas procesu apvienošanās ceļā - pievienojot SIA „Veselības un 
sociālās aprūpes centrs “Subate””, reģ. Nr. 41503024995, reģistrācijas datums - 02.06.2000., 
juridiskā adrese: Sporta iela 20, Subate, Ilūkstes novads., LV-5471 (turpmāk tekstā - Pievienojamā 
sabiedrība) SIA “Veselības centrs Ilūkste”, reģ. Nr. 41503014677, reģistrācijas datums - 
15.11.1995., juridiskā adrese: Raiņa iela 35, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5477, (turpmāk tekstā - 
Iegūstošā sabiedrība), un noteikt, ka pēc reorganizācijas Pievienojamā sabiedrība beidz pastāvēt 
bez likvidācijas procesa. 
 
2. Noteikt sekojošus reorganizācijas nosacījumus: 

2.1.Iegūstošā sabiedrība un Pievienojamā sabiedrība rakstveidā negatavo reorganizācijas 
prospektu; 

2.2. Iegūstošās sabiedrības pamatkapitāls netiek palielināts; 
2.3.Reorganizācijas procesā iesaistīto sabiedrību (Iegūstošās sabiedrības un Pievienojamās 

sabiedrības) Reorganizācijas līguma projektu nepārbauda zvērināts revidents. 
 

3. Apstiprin āt Pievienojamās sabiedrības un Iegūstošās sabiedrības reorganizācijas līguma projektu 
pievienotajā redakcijā (1.pielikums). 
 
4. Noteikt, ka lēmumu par kapitālsabiedrību reorganizāciju pieņem SIA “Veselības centrs Ilūkste” 
un SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs “Subate”” Dalībnieku sapulces. Uzdot Kapitāla daļu 
pilnvarotajam pārstāvim domes priekšsēdētājam Stefanam Rāznam Dalībnieku sapulcēs balsot 
„Par” Pievienojamās sabiedrības un Iegūstošās sabiedrības apvienošanu un reorganizācijas līguma 
apstiprināšanu. 
 
5. Ne vēlāk kā viena mēneša laikā no brīža, kad Puses ir izpildījušas tiesību normās noteiktos 
pienākumus saistībā ar reorganizāciju un Pušu dalībnieki ir pieņēmuši lēmumu par reorganizāciju, 
Puses paraksta Pievienojamās sabiedrības un Iegūstošās sabiedrības reorganizācijas līguma projektu 
pievienotajā redakcijā (1.pielikums). 
 
6. Uzdot papildus šajā lēmumā minētajiem uzdevumiem reorganizācijā iesaistīto SIA “Veselības 
centrs Ilūkste” un SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs “Subate”” sabiedrību valdes locekļiem 
(savu pilnvaru ietvaros), reorganizācijas gaitā nodrošināt Komerclikumā un Publiskas personas 
kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā noteikto dokumentu sagatavošanu un visu 
darbību veikšanu, kas saistītas ar nepieciešamo dokumentu sagatavošanu un iesniegšanu 
Uzņēmumu reģistrā (Komercreģistrā). 
 
7. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot domes priekšsēdētāja vietniekam Maiguram Krievānam. 
 
Pielikumā: 1. Lēmuma 3.punktā minētā Reorganizācijas līguma projekts uz 4 lapām. 
 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                        Stefans Rāzna 
 

 


