
1 
 

 
1.pielikums  

Ilūkstes novada domes 
2015. gada 29. oktobra lēmumam Nr.358 

 (prot.20, 1.§) 
 

Reorganizācijas līguma projekts 

 

 

Ilūkstē, 2015. gada ______________ 

 

 

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, tās valdes locekles Ināras Streiko personā, kura 
darbojas saskaņā ar Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Veselības un sociālās aprūpes centrs 
“Subate”” Statūtiem, un  

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, tās valdes locekles Zanes Bucenieces-Zībergas personā, kura darbojas saskaņā ar 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Veselības centrs Ilūkste” Statūtiem kopā sauktas – Puses,  

pamatojoties uz SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs “Subate”” dibinātāja lēmumu 
(sapulces protokols nr. ____, 2015. gada ___________) un SIA “Veselības centrs Ilūkste” 
dibinātāja lēmumu (sapulces protokols nr. _____, 2015. gada ______________), bez maldības, 
viltus un spaidiem, pilnīgi apzinoties šī līguma saturu un no tā izrietošās saistības noslēdz 
sekojošo līgumu (turpmāk tekstā - Līgums) par sekojošo:  

 

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 šajā Līgumā noteiktajā 
kārtībā un termiņos, ievērojot Līgumā noteiktās Pušu tiesības un pienākumus. 

2. Sabiedrību kapitāla daļu apmaiņas koeficients netiek piemērots. 

3. Iegūstošās sabiedrības pamatkapitāls netiek palielināts. 

4. Iegūstošās sabiedrības (SIA “Veselības centrs Ilūkste”) pamatkapitāls ir EUR 73954 
(septiņdesmit trīs tūkstoši deviņi simti piecdesmit četri) euro, kurš sadalīts 73954 
(septiņdesmit trīs tūkstoši deviņi simti piecdesmit četras) kapitāla daļās, kur vienas daļas 
nominālvērtība ir EUR 1 (viens euro). Visas kapitāla daļas 100% pieder, Ilūkstes novada 
pašvaldībai (Reģ. Nr.90000078782).  Pievienojamās sabiedrības (Veselības un sociālās 
aprūpes centrs “Subate” pamatkapitāls EUR 135 333 (viens simts trīsdesmit pieci tūkstoši 
trīs simti trīsdesmit trīs euro), kurš sadalīts 135 333 (viens simts trīsdesmit pieci tūkstoši 
trīs simti trīsdesmit trīs) kapitāla daļās, kur vienas daļas nominālvērtība ir EUR 1 (viens 
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euro). Visas kapitāla daļas 100% pieder Ilūkstes novada pašvaldībai. 

5. Pēc reorganizācijas pabeigšanas Iegūstošās sabiedrības pamatkapitāls paliks nemainīgs un 
būs EUR 73954, kurš sadalīts 73954 (septiņdesmit trīs tūkstoši deviņi simti piecdesmit 
četrās) kapitāla daļās, kur vienas daļas nominālvērtība ir EUR 1 (viens euro).  Visas 
kapitāla daļas 100% piederēs Iegūstošās sabiedrības dalībniekam - Ilūkstes novada 
pašvaldībai, reģistrācijas Nr. 90000078782, juridiskā adrese: Brīvības ielā 7, Ilūkste, 
Ilūkstes novads. 

6. Iegūstošās sabiedrības kapitāla daļas Pievienojamās sabiedrības dalībniekam netiek 
nodotas. Pievienojamās sabiedrības kapitāla daļas tiek dzēstas ar dienu, kad komercreģistra 
iestāde ir izdarījusi ierakstu par reorganizāciju. 

7. Puses vienojas, ar reorganizācijas reģistrācijas brīdi Komercreģistrā, kapitāla daļas dod 
tiesības saņemt dividendes vai peļņas daļu Iegūstošajai sabiedrībai. 

8. Pievienojamās sabiedrības tiesības un pienākumi, kas izriet no reorganizācijas brīdī spēkā 
esošajām tiesiskajām attiecībām ar izpildinstitūcijas locekli pāriet Iegūstošajai sabiedrībai.  

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

10. 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 

11. Pievienojamā sabiedrība 10 (desmit) dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas iesniedz 
Iegūstošajai sabiedrībai informāciju par visiem darījumiem ar trešajām personām, kuru 
saistību izpildes termiņš iestājas vai kuru darbība turpinās pēc reorganizācijas pabeigšanas. 
Cita starpā, Pievienojamā sabiedrība iesniedz Iegūstošajai sabiedrībai: 

11.1 Sarakstu ar darījumiem, kuru saistību izpildes termiņš iestājas vai kuru darbība 
turpinās pēc reorganizācijas pabeigšanas, norādot saistību izpildes grafiku; 

11.2 Informāciju par pastāvošiem vai potenciāliem strīdiem, kas izriet no darījumiem ar 
trešajām personām un kuri nav atrisināti uz šī Līguma noslēgšanas brīdi. 

12. Ar reorganizācijas spēkā stāšanos brīdi Pievienojamās sabiedrības darījumi Iegūstošās 
sabiedrības grāmatvedībā tiks uzskatīti par Iegūstošās sabiedrības darījumiem. 

13. Līdz reorganizācijas spēkā stāšanās brīdim Pievienojamā sabiedrība pilda visas saistības, 
ko tā ir uzņēmusies pret trešajām personām, darījumos ar trešajām personām noteiktajā 
kārtībā un termiņos. 

14. Pievienojamā sabiedrība paziņo Iegūstošajai sabiedrībai par visiem darījumiem un visām 
būtiskajām izmaiņām sabiedrības mantiskajā stāvoklī, kuras notiks līdz reorganizācijas 
spēkā stāšanās brīdim. Par būtiskiem uzskatāmi summas un darījumi, kuri pārsniedz EUR 
1000 (viens tūkstotis euro), un par tiem Pievienojamai sabiedrībai jāinformē Iegūstošā 
sabiedrība reizi mēnesī, bet par izmaiņām mantiskajā stāvoklī saistībā ar avārijām, 
ugunsgrēkiem jāpaziņo nekavējoties. 

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

16. 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, tajā skaitā: Pievienojamā sabiedrība zaudē Darba 
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devēja statusu, bet Iegūstošā sabiedrība iegūst Darba devēja statusu attiecībā pret 
Pievienojamās sabiedrības darbiniekiem. 

17. Pievienojamā sabiedrība 20 (divdesmit) dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas iesniedz 
Iegūstošajai sabiedrībai informāciju, kas izriet no Pievienojamās sabiedrības darba 
tiesiskajām attiecībām un kas pāriet Iegūstošajai sabiedrībai. Cita starpā, Pievienojamā 
sabiedrība iesniedz Iegūstošajai sabiedrībai: 

17.1. Pievienojamās sabiedrības spēkā esošo uz nenoteiktu laiku noslēgto Darba līgumu 
sarakstu; 

17.2. Pievienojamās sabiedrības spēkā esošo uz noteiktu laiku noslēgto darba līgumu 
sarakstu, kuru beigu termiņš iestāsies pēc reorganizācijas spēkā stāšanās; 

17.3. Pievienojamās sabiedrības darbinieku pārstāvju sarakstu ar darbinieku pārstāvju 
kontaktinformāciju; 

17.4. Citus iekšējos normatīvos aktus, kas regulē Pievienojamās sabiedrības kā darba 
devēja un tās darbinieku tiesības un pienākumus; 

17.5. Informāciju par pastāvošiem vai potenciāliem darba strīdiem, kas nav atrisināti uz 
Līguma noslēgšanas brīdi. 

18. Ne vēlāk kā mēnesi pēc Līguma parakstīšanas Pievienojamā sabiedrība informē savu 
darbinieku pārstāvjus, bet, ja tādu nav, - savus darbiniekus par Pievienojamās sabiedrības 
paredzamo pārejas datumu, pārejas iemesliem, pārejas tiesiskajām, saimnieciskajām un 
sociālajām sekām, kā arī pasākumiem, kas tiks veikti attiecībā uz darbiniekiem. 

19. Ne vēlāk kā mēnesi pirms reorganizācijas pabeigšanas Iegūstošā sabiedrība, informē savu 
darbinieku pārstāvjus, bet ja tādu nav, savus darbiniekus un Pievienojamās sabiedrības 
darbiniekus par pasākumiem, kas tiks veikti attiecībā uz darbiniekiem reorganizācijas 
rezultātā. 

20. Iegūstošā sabiedrība piešķir Pievienojamās sabiedrības izpildinstitūcijas loceklim tiesības 
saņemt jebkuru informāciju un dokumentus saistībā ar šo reorganizāciju. 

21. Ne vēlāk kā līdz 2015. gada 30. novembrim Pievienojamā sabiedrība un Iegūstošā 
sabiedrība komercreģistra iestādei iesniedz paziņojumu par reorganizāciju un 
pārējos nepieciešamajos dokumentos. 

22. Puses vienojas neizvēlēties revidentu reorganizācijas līguma pārbaudei. 

23. Ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi un ne vēlāk kā 2 (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 . 

24. 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. 

25. 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. 

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

27. 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. 

28. 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. 

29. Līgumu var izbeigt Pusēm rakstveidā, par to vienojoties. 

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

31. Šis Līgums ir sastādīts 5 (piecos) oriģināleksemplāros latviešu valodā uz 5 (piecām) 
lapām. Pievienojamai un Iegūstošajai sabiedrībām katrai pa vienam Līguma eksemplāri, 
divi eksemplāri tiek iesniegti LR Uzņēmumu reģistram un vēl viens eksemplārs tiek 
iesniegts Pašvaldībai. 

32.  Pušu rekvizīti un paraksti 

 

Pievienojamā sabiedrība 
  
SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs 
“Subate”” 
 
Reģ. Nr. 41503024995,  
Juridiskā adrese: Sporta iela 20,  
Subate, Ilūkstes novads, LV-5471  
  
 
SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs 
“Subate”” 
valdes locekle  
 
 
_______________________ 
Ināra Streiko 

Iegūstošā sabiedrība  
 
SIA “Veselības centrs Ilūkste”  
 
 
Reģ. Nr. 41503014677  
Juridiskā adrese: Raiņa iela 35,  
Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5477 
 
 
 
SIA “Veselības centrs Ilūkste”  
valdes locekle  
 
 
_______________________ 
Zane Buceniece-Zīberga 

 
 
 
 
 
 

 

 

 


