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Darba kārtība:
.

1. Par mantisku ieguldījumu SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” pamatkapitālā.

Sēdi vada novada domes priekšsēdētājs Aigars Lukss
Sēdi protokolēdomes lietvede Madara Ūdre

Piedalās:
Domes deputāti — Aigars Lukss, Andris Ambainis, Inga Djukareva, Silga Stučka, Iveta Ušacka, Elita
Kaņepēja, Ingus Akmens, Juris Ikaunieks, Valdis Mičulis, Alita Kluša, Modrīte Bičevska, Mārtiņš
Daģis — sēdē piedalās attālināti.

1.5
Par mantisku ieguldījumu SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” pamatkapitālā

(Ziņo: domes priekšsēdētājs Aigars Lukss)
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu, Pļaviņu novada pašvaldībasautonomā funkcija ir organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un kanalizācija,

notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds.
SIA „Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” ir kapitālsabiedrība, kuras 100% kapitāla daļu pieder

Pļaviņu novada domei, un kura pašvaldības administratīvajā teritorijā nodrošina no likuma „Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punkta izrietošu uzdevumu — sniedz komunālos pakalpojumus,nodrošina ūdensapgādi un kanalizāciju, kā arī notekūdeņu savākšanu novadīšanu un attīrīšanu,atkritumu apsaimniekošanu.

Pļaviņu novada domei pieder transporta līdzeklis Reg.nr. HV7968, marka Škoda Octavia
Ambition, izlaiduma gads 2012.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 4.punkts nosaka, ka
pašvaldības mantu var atsavināt, ieguldot kapitālsabiedrības pamatkapitālā. Saskaņā ar tā paša likuma
40.panta pirmo daļu lēmumu par pašvaldības mantas ieguldīšana esošas kapitālsabiedrības
pamatkapitālā pieņem pašvaldības dome.

Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punkts nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru
jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var lemt par pašvaldības nekustamā
īpašuma atsavināšanu.

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 149.pants nosaka, ka
kapitālsabiedrības pamatkapitālu drīkst palielināt tikai šādiem mērķiem: (...) konkrētas mantas
iegūšanai, apmaksājot kapitāla daļas ar mantisko ieguldījumu.

Komerclikuma 153.panta pirmā daļa nosaka, ka “Par mantiskā ieguldījuma priekšmetu var būtnaudas izteiksmē novērtējama ķermeniska vai bezķermeniska lieta, kuru var izmantot sabiedrības
komercdarbībā, izņemot lietas, uz kurām saskaņā ar likumu nevar vērst piedziņu.”

Lai veicinātu pašvaldības autonomo funkciju izpildi - organizēt iedzīvotājiem komunālos
. pakalpojumus (ūdensapgāde un kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves atkritumu apsaimniekošana;
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notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamaisfonds; gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību, Pļaviņu novada domei
paredzēts veikt mantisko ieguldījumu SIA „Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” pamatkapitālā, ieguldotPļaviņu novada domei piederošo kustamo mantu - transporta līdzekli ar reģ.nr. HV 7968, marka ŠkodaOctavia_Ambition, izlaiduma gads 2012.

Lai ieguldītu kustamo mantu - transportlīdzekli sabiedrības pamatkapitālā, mantiskais ieguldījumsir jānovērtē saskaņā ar Komerclikuma 154.pantu. Minētā panta pirmā daļa nosaka, ka mantisko
ieguldījumu novērtē un atzinumu par to sniedz persona, kura iekļauta mantiskā ieguldījuma vērtētājusarakstā.

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 49.panta otro
daļu, ja publiskas personas kapitālsabiedrības pamatkapitāls tiek apmaksāts ar mantisko ieguldījumu,kura kopējā vērtība nepārsniedz 14 000 euro, mantisko ieguldījumu novērtēt un atzinumu sniegt varkapitāla daļu turētājs.

Pamatojoties uz 2021.gada 12.jūnija eksperta (mantiskā ieguldījuma novērtēšanas eksperta,inženierzinātņu maģistra Pāvela Brimerberga) slēdzienu, tiek atzīts, ka vērtētā transportlīdzekļa tirgusvērtība ir 5200,00 (pieci tūkstoši divi simti euro 00 centi).
Ņemot vērā augšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1. un2.punktu, 15.panta pirmās daļas 1.punktu, 21.panta pirmās daļas 23.punktu, 77.panta otro daļu,Komerclikuma 151., 153., 154., l96.-l98., 201.pantu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma

3.panta pirmās daļas 4.punktu, 5.panta pirmo daļu, 40.pantu un 41.panta trešo daļu, Publiskas persona"kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 62.pantu, 63.panta pirmās daļas l.punkt.„
balsojot PAR — 12 deputāti (Aigars Lukss, Andris Ambainis, Inga Djukareva, Silga Stučka, Iveta
Ušacka, Elita Kaņepēja, Ingus Akmens, Juris Ikaunieks, Valdis Mičulis, Alita Kluša, Modrīte Bičevska,
Mārtiņš Daģis), PRET — nav, ATTURAS — nav, Pļaviņu novada dome NOLEMJ:

1. Piekrist SIA „Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” pamatkapitāla palielināšanai par kopējo summuEUR 5200,00 (pieci tūkstoši euro 00 centi), līdz ar to SIA „Pļaviņu Komunālie pakalpojumi”
pamatkapitālu palielinot līdz 1 575 937 (viens miljons pieci simti septiņdesmit pieci tūkstoši deviņisimti trīsdesmit septiņām) kapitāla daļām jeb EUR 1 575 937,00 (viens miljons pieci simti septiņdesmitpieci tūkstoši deviņi simti trīsdesmit septiņi euro 00 centi).

2. Šī lēmuma 1.punktā noteikto SIA „Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” pamatkapitālapalielināšanu veikt ar mantisko ieguldījumu, ieguldot Pļaviņu novada domei piederošo kustamo mantu -
transporta līdzekli, Reg.nr. HV 7968, marka Škoda Octavia Ambition, izlaiduma gads 2012., šasijasNr.TMBCK6lZXC2165098, EUR 5200,00 apmērā, kas atbilst sertificēta mantiskā ieguldījuma vērtētājaatzinumā noteiktajai vērtībai.

3. Pļaviņu novada domes izpilddirektoram nodrošināt mantiskā ieguldījuma EUR 5200,00 apmērāieguldīšanu SIA „Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” pamatkapitālā.
4. Pļaviņu novada domes Īpašumu nodaļai sagatavot šim lēmumam atbilstošu nodošanaspieņemšanas aktu par kustamās mantas nodošanu SIA „Pļaviņu Komunālie pakalpojumi”.5. SIA „Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” valdes loceklei nodrošināt visu darbību veikšanu, kassaistītas ar nepieciešamo dokumentu iesniegšanu Uzņēmumu reģistrā, un tā informēšanu parSIA „Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” pamatkapitāla izmaiņām, grozījumiem Statūtos.
6. Pļaviņu novada domes centralizētajai grāmatvedībai izslēgt transporta līdzekli, Reg.nr.HV7968, marka Škoda Octavia Ambition, izlaiduma gads 2012, šasijas Nr. TMBCK61ZXC2165098 nogrāmatvedības uzskaites.

Sēdes vadītājs
!Domes priekšsēdētājs /paraksts/ Aigars Lukss17.06.2021. '

IZRAKSTS PAREIZS
Domes lietvede
Pļaviņās, 18.06.2021.

Madara Ūdre
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