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2015.gada 10.aprīlī                                                                                         Nr. 151 
                                                                                         prot. Nr.8, 1.§  

             Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu uz sabiedrības ar ierobežotu atbildību 
“Latgales Laiks” valsts kapitāla daļām 

 
Ilūkstes novada pašvaldībā saņemts 10.03.2015. VAS “Privatizācijas aģentūra” paziņojums 

par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latgales laiks” (reģ. Nr. 41503004556) valsts kapitāla daļu 
pārdošanu (saņemts pašvaldībā 12.03.2015. ar reģ. Nr.597).  

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, kā arī VAS 
“Privatizācijas aģentūra” paziņojumu un SIA “Latgales laiks” valsts kapitāla daļas pārdošanas 
noteikumus (apstiprināti ar Privatizācijas aģentūras valdes 09.03.2015. lēmumu Nr.36/214), tika 
konstatēts: 

[1] Tiek pārdotas visas valstij SIA “Latgales laiks” piederošās 11 kapitāla daļas jeb 20% no 
Sabiedrības pamatkapitāla, kas ir apvienotas vienā kapitāla daļu paketē, kuru pārdošanas cena ir 
34 100 EUR, vienas kapitāla daļas pārdošanas cena ir  3 100 EUR.  

[2] Ilūkstes novada domei (reģ. Nr. 90000078782, juridiskā adrese: Brīvības iela 7, Ilūkste, 
Ilūkstes novads, LV-5447) SIA “Latgales laiks” pieder 3 kapitāla daļas (jeb 5,45455 %).  

[3] Komerclikuma 189.panta pirmā daļa nosaka, ka “gadījumā, kad dalībnieka daļas tiek 
pārdotas, pārējiem dalībniekiem ir pirmpirkuma tiesības, ja statūtos nav noteikts citādi” , tāpēc 
Ilūkstes novada domei ir pirmpirkuma tiesības uz valsts kapitāla daļām. Pirmpirkuma tiesības 
Domei ir jāizmanto viena mēneša laikā no paziņojuma nosūtīšanas dienas.   

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 
1.punktu, 21.panta pirmās daļas 2., 19.punktiem, likuma “Par pašvaldību budžetiem” 16.panta otro 
daļu, Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 1.panta pirmās daļas 
4.punktu, 4.panta pirmo daļu, 5.panta pirmo un ceturto daļu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 
10.panta septīto un astoto daļu, 88.panta pirmās daļas 1.punktu, Civilās aizsardzības likuma 9.panta 
trešās daļas 3.punktu, Informācijas atklātības likuma 2.panta pirmo daļu, 10.panta otro daļu, SIA 
“Latgales laiks” valsts kapitāla daļas pārdošanas noteikumiem (apstiprināti ar Privatizācijas 
aģentūras valdes 09.03.2015. lēmumu Nr.36/214), novada dome nolēma: 

1. Izmantot pirmpirkuma tiesības un pieteikties uz visām valstij sabiedrības ar ierobežotu 
atbildību “Latgales laiks” (reģ. Nr. 41503004556) piederošām 11 kapitāla daļām (visu 
kapitāla daļu paketi). 

2. Gadījumā, ja divi vai vairāk Sabiedrības dalībnieki piesakās izmantot pirmpirkuma tiesības 
uz kapitāla daļām, piekrist kapitāla daļas sadalei proporcionāli dalībniekiem piederošo 
kapitāla daļu īpatsvaram Sabiedrības pamatkapitālā. 

3. Nodrošināt nepieciešamos finanšu līdzekļus no budžeta rezerves fonda līdzekļiem drošības 
naudas iemaksai un pirkuma maksas segšanai atbilstoši SIA “Latgales laiks” valsts kapitāla 
daļas pārdošanas noteikumiem. 

Domes priekšsēdētājs                                                                                       Stefans Rāzna  
                                 


