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LĒMUMS 

                                               Ilūkstē      
 
2017.gada 26.janvār ī                                                                                         Nr. 38 
                                                                                         prot. Nr.1, 38.§  
 

Par Ilūkstes novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „ORNAMENTS” un  
SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” pamatkapitāla palielināšanu 

 
Izskatot SIA „ORNAMENTS” valdes locekļa J.Altāna  08.12.2016., 09.12.2016., 18.01.2017. 

iesniegumus un SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” valdes locekļa R.Joksta 04.11.2016. 
iesniegumu ar lūgumu piešķirt finanšu līdzekļus, dome konstatēja, ka: 

1) SIA “ORNAMENTS” lūdz sniegt finansiālu atbalstu energoefektivitātes uzlabošanas 
pasākumu organizēšanai pašvaldības daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām Pašuliene 4, 
Šēderes pagastā un Skolas ielā 11, Šēderē, Šēderes pagastā. 

2) SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” lūdz sniegt finansiālo ieguldījumu EUR 12000,00 
apmērā perinatālās aprūpes centra izveidei (jaundzimušo veselības aprūpes pakalpojumiem). 

3) 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“ , „Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību 
pārvaldības likuma”   62.pantu, kas nosaka „Pamatkapitālu drīkst palielināt vai samazināt, 
tikai pamatojoties uz dalībnieku sapulces lēmumu, kurā iekļauti pamatkapitāla 
palielināšanas vai samazināšanas noteikumi”, tā paša likuma 63.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, 15.panta pirmās 
daļas 1.punktu,  21.panta pirmās daļas 23. un 27.punktiem,  Publiskas personas kapitāla daļu un 
kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 59., 62., 63. pantiem, 66.panta pirmās daļas 7. punktu un 9. 
punktiem, Komerclikuma 151.,152., 196., 197., 198.  pantiem, un ņemot vērā finanšu komitejas 
23.01.2017. atzinumu (prot. Nr.2, 5.F§), ar 14 balsīm PAR (Stefans Rāzna, Maigurs Krievāns, 
Artūrs Bogdanovičs, Dainis Millers, Guntars Cepurītis, Inese Vuškāne, Jānis Krievāns, Pēteris 
Makaveckis, Vitolds Kveders, Imants Rubļevskis, Inese Ziediņa, Andis Ķīsis, Kristaps Averjanovs, 
Viktors Jasiņavičs), PRET – nav, ATTURAS – 1 (Ilvars Ķīsis), novada dome nolēma:     
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1. Palielināt pamatkapitālu izdarot naudas ieguldījumu EUR 10 000,00 (desmit tūkstoši euro 00 
centi) apmērā SIA ”ORNAMENTS” (vienotais reģistrācijas Nr. 41503003743, juridiskā adrese 
Jelgavas iela 21, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV – 5447) pamatkapitālā no pašvaldības budžeta un 
pretī saņemot attiecīgu kapitāla daļu skaitu. 

2. Palielināt pamatkapitālu izdarot naudas ieguldījumu EUR 12 000,00 (divpadsmit tūkstoši euro 
00 centi) apmērā SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” (vienotais reģistrācijas Nr. 41503029600, 
juridiskā adrese Vasarnīcu iela 20, Daugavpils, LV – 5417) pamatkapitālā no pašvaldības 
budžeta un pretī saņemot attiecīgu kapitāla daļu skaitu. 

3. Uzdot kapitāla daļu turētāja pārstāvim domes priekšsēdētājam Stefanam Rāznam SIA 
„ORNAMENTS” dalībnieku sapulcē un SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” dalībnieku 
sapulcē balsot „PAR” jautājumā par pamatkapitāla palielināšanu, palielināšanas noteikumu, 
statūtu grozījumu un statūtu jaunajā redakcijā apstiprināšanu.  

4. Uzdot finanšu un grāmatvedības nodaļai, saskaņā ar SIA „ORNAMENTS” dalībnieku sapulcē 
pieņemto lēmumu un SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” dalībnieku sapulcē pieņemto 
lēmumu, ieskaitīt augstāk minēto finansējumu kapitālsabiedrības SIA „ORNAMENTS” bankas  
norēķinu kontā: AS SEB banka,  bankas kods UNLALV2X, norēķinu konts: 
LV98UNLA0050017674621, EUR 10 000,00 (desmit tūkstoši euro 00 centi), un SIA 
“Daugavpils reģionālā slimnīca” bankas  norēķinu kontā: AS “ SEB BANKA”,  bankas kods 
UNLALV2X, norēķinu konts: LV59UNLA0050001061939,  EUR 12 000,00 (divpadsmit 
tūkstoši euro 00 centi), 

5. Lēmuma 1. un 2. punktos minētos finanšu līdzekļus paredzēt 2017.gada budžetā. 

6. Uzdot SIA „ORNAMENTS” valdei nodrošināt SIA „ORNAMENTS” pamatkapitāla izmaiņu 
reģistrēšanu komercreģistra iestādē saistīto darbību veikšanu atbilstoši LR normatīvo aktu 
prasībām. 

7. Uzdot SIA „Daugavpils reģionālā slimnīca” valdei nodrošināt SIA „Daugavpils reģionālā 
slimnīca” pamatkapitāla izmaiņu reģistrēšanu komercreģistra iestādē saistīto darbību veikšanu 
atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām. 

 
 
Sēdes vadītājs                                                                                      Stefans Rāzna 


