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LĒMUMS 
                                               Ilūkstē      

 
2019.gada 27.jūnij ā                                                                                             Nr. 172 

                                                                                     prot. Nr.7, 6.§    
 

Par Ilūkstes novada pašvaldībai piederošo SIA „LATGALES LAIKS” kapit āla daļu 
atsavināšanu   

    

   Ilūkstes novada dome ir dalībnieks privātajā kapitālsabiedrībā - Sabiedrībā ar ierobežotu 
atbildību “LATGALES LAIKS”, reģistrācijas Nr.41503004556, juridiskā adrese – Saules 71B, 
Daugavpils. Ilūkstes novada domei pieder 569 (pieci simti sešdesmit deviņas) kapitāla daļas 
sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LATGALES LAIKS”. Vienas kapitāla daļas vērtība ir 1,00 
(viens euro 00 centi) euro. Ilūkstes novada domes kapitāla daļu naudiskā vērtība ir EUR 569 (pieci 
simti sešdesmit deviņu euro) apmērā, kas veido 7,27% no sabiedrības ar ierobežotu atbildību 
„LATGALES LAIKS” pamatkapitāla. 

   Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās daļas 
27.punktu “pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos”, tikai novada dome, kā 
pašvaldības lēmējinstitūcijas, ir tiesīga pieņemt lēmumu par sev piederošo kapitāla daļu 
atsavināšanu. Savukārt, Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldīšanas likuma 
H sadaļa “Kapitāla daļu atsavināšana” paredz regulējumu publiskai personai piederošo kapitāla daļu 
pārdošanai, tai skaitā likuma 138.panta pirmajā daļā teikts: “Lēmumu par kapitāla daļu pārdošanu 
pieņem attiecīgās publiskās personas augstākā lēmējinstitūcija”. Pamatojoties uz likuma „Par 
pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Publiskas personas 
kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 138.panta pirmo daļu, 140.panta pirmās daļas 
3.punktu, likuma “Par publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 
3.pantu, un 27.06.2019. finanšu komitejas atzinumu (prot. Nr.7, 6.F§), atklāti balsojot ar 12 balsīm 
PAR (Stefans Rāzna, Maigurs Krievāns, Artūrs Bogdanovičs, Guntars Cepurītis, Jānis Krievāns, 
Dainis Millers, Artis Simanovičs, Dace Stalidzāne, Kristaps Averjanovs, Ilvars Ķīsis, Viktors 
Jasiņavičs, Irēna Kūliņa), PRET – nav, ATTURAS – nav, novada dome nolēma:   

1. Atsavināt (pārdot)  Ilūkstes novada domei piederošās SIA “LATGALES LAIKS” 
(reģistrācijas nr.41503004556, juridiskā adrese – Saules 71B, Daugavpils) 569 (pieci simti  
sešdesmit deviņas)  kapitāla  daļas,  kas  kopā  sastāda  7,27% pamatkapitāla,  saskaņā  ar 
pārdošanas noteikumiem. 

2. Apstiprināt Ilūkstes novada domei piederošās SIA “LATGALES LAIKS” kapitāla daļu 
pārdošanas noteikumus (pievienots pielikumā). 

3. Uzdot Ilūkstes novada pašvaldības nekustamo īpašuma atsavināšanas komisijai rīkot SIA  
“LATGALES LAIKS” kapit āla daļu izsoli atbilstoši apstiprinātajiem pārdošanas  
noteikumiem un normatīvo aktu prasībām.  

4.  Pilnvarot Ilūkstes novada domes izpilddirektora pienākumu izpildītājam parakstīt SIA 
“LATGALES LAIKS” kapit āla daļu atsavināšanas līgumu.   
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5.  Kapitāla daļu pārdošanas rezultātā iegūtie līdzekļi ieskaitāmi Ilūkstes novada pašvaldības 
bankas norēķinu kontā.  

6. Lēmumu par SIA “LATGALES LAIKS” kapitāla daļu pārdošanu publicēt Ilūkstes novada 
pašvaldības mājaslapā www.ilukste.lv, informāciju par to, kur var iepazīties  ar  pārdošanas  
noteikumiem  publicē oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.  

7. Par šī lēmuma izpildi atbild novada domes izpilddirektora pienākumu izpildītājs. 

 
Pielikumā: SIA “LATGALES LAIKS” kapitāla daļu pārdošanas noteikumi uz 5 lapām. 

Domes priekšsēdētājs                                                                       Stefans Rāzna 
  
 


