
 

 
 
 
 
 
 
 
 

SĒDES PROTOKOLA PIELIKUMS 
Ilūkstē 

      
2014.gada 24.apr īlī                                                                             Nr. 5., 78.& 
                                                                               Lēmums Nr.252 
 

 
Par Ilūkstes novada pašvald ības  kapit ālsabiedr ības SIA „Vesel ības centrs Il ūkste” 

pamatkapit āla palielin āšanu 

 

Izskatot SIA „Veselības centrs Ilūkste” valdes locekles Z.Bucenieces-Zībergas 15.04.2014. 
iesniegumu ar lūgumu piešķirt līdzfinansējumu projektam ”Eglaines feldšerpunkta infrastruktūras 
uzlabošana”, kas tiks iesniegts Eiropas Savienības lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
(ELFLA) Latvijas lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma „Lauku ekonomikas 
dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstību stratēģiju īstenošanas teritorijā” 
projektu konkursā, dome konstatēja, ka: 
1) projekta apstiprināšanas gadījumā nepieciešamais līdzfinansējums 40% apmērā no projekta 
attiecināmajām izmaksām EUR 5 875,13 un PVN EUR 3 084,30. 
 
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 pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 1. punktu, likuma „Par 

valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 42., 43., 48.panta pirmās daļas 7. 
punktu, 48.panta pirmās daļas 9. punktu, Komerclikuma 151.,152., 196., 197., 198.   pantiem, 
novada dome nol ēma: 
 
1. Palielin āt pamatkapitālu izdarot naudas ieguldījumu EUR 5 875,00 (pieci tūkstoši astoņi simti 

septiņdesmit pieci euro 00 centi) apmērā SIA ”Veselības centrs Ilūkste” (vienotais reģistrācijas 
Nr. 41503014677, juridiskā adrese Raiņa iela 35, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV – 5447)  
pamatkapitālā no pašvaldības budžeta un pretī saņemot attiecīgu kapitāla daļu skaitu pēc 
projekta ”Eglaines feldšerpunkta infrastrukt ūras uzlabošana”  apstiprin āšanas.  

2. Uzdot  finanšu un grāmatvedības nodaļai saskaņā ar SIA „Veselības centrs Ilūkste” dalībnieku 
sapulces pieņemto lēmumu un pēc minētā projekta apstiprināšanas  ieskait īt augstāk minētās 
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kapitālsabiedrības bankas  norēķinu kontā: A/S „Swedbank”, bankas kods HABALV2X, norēķinu 
konts: LV54 HABA 0551 0331 8061 1 EUR 5 875,00 (pieci tūkstoši astoņi simti septiņdesmit 
pieci euro 00 centi) no 2014.gada budžeta rezerves fonda. 

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

4. Apstiprin āt SIA „Veselības centrs Ilūkste ” pamatkapitāla palielināšanas noteikumus (Pielikums 
Nr.1). 

5. Apstiprin āt SIA „Veselības centrs Ilūkste ” statūtu grozījumus saskaņā ar Pielikumu Nr.2.; 

6. Uzdot kapitāla daļu turētāja pārstāvim domes priekšsēdētājam Stefanam Rāznam SIA 
„Veselības centrs Ilūkste ” dalībnieku sapulcē balsot „PAR” jautājumā par pamatkapitāla 
palielināšanu, palielināšanas noteikumu, statūtu grozījumu un statūtu jaunajā redakcijā 
apstiprināšanu.  

7. Uzdot  SIA „Veselības centrs Ilūkste” valdei nodrošin āt visu darbību veikšanu, kas saistītas ar 
kapitāldaļu turētāju sapulces sasaukšanu, nepieciešamo dokumentu sagatavošanu  un 
iesniegšanu Uzņēmumu reģistrā. 

8. Kontroli  par šī lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektorei. 

 

 

Sēdes vadītājs         Maigurs Krievāns  

 

 


