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Pļaviņās 2020. gada 30. aprīlī

Darba kārtība:
2. Par mantisku ieguldījumu SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” pamatkapitālā.

Sēdi vada novada domes priekšsēdētājs Aigars Lukss
Sēdi protokolē protokoliste Madara Ūdre

Piedalās:
Domes deputāti — Aigars Lukss, Andris Ambainis, Ainārs Arnītis, Modrīte Bičevska, Valdis Mičulis,
Viktors Dudars, Alita Kluša, Elita Kaņepēja, Mārtiņš Daģis, Juris Ikaunieks, Silga Stučka, Jānis
Podnieks, Pēteris Kalniņš, Ingus Akmens

2.5
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 pašvaldības
autonomā 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.

SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” realizēja projektu Nr.3DP/3.5.l.l.0/08/IPIA/VlDM/024
“Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Pļaviņās”.

Atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 4.decembra noteikumu Nr.836 “Noteikumi par darbības
programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi”” papildinājuma 3.5.l.1.aktivitāti “Ūdenssaimniecības
infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu, lielāku par 2000” 17.3.3.apakšpunktā un
4.pielikuma 14.3.apakšpunktā noteiktajam, uz Kohēzijas fonda finansējumu nevar pretendēt, ja
infrastruktūra, kas nepieciešama ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanai, saskaņā ar
pašvaldības un kapitālsabiedrības noslēgto līgumu, nav projekta iesniedzēja īpašumā.

Atdzelžošanas stacija — nekustamais īpašums Raiņa ielā 21D, Pļaviņās, Pļaviņu novadā, ar
kadastra numuru 3213 001 1538 ir Pļaviņu novada domes īpašums.

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 ieguldīšanu 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.

1 SAŅEMTS
_ _

SlA "Pļaviņu Kom nālie pakalpoiumi

203ģQuada'__ ”'“!
Nr. 5/3 / ”



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 būt
naudas 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;
notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais
fonds; gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību, Pļaviņu novada domei
paredzēts veikt mantisko ieguldījumu SIA „Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” pamatkapitālā, ieguldot
nekustamo īpašumu Raiņa ielā 21D, Pļaviņās, Pļaviņu novadā, ar kadastra numuru 3213 001 153 8, kas
nepieciešams, lai nodrošinātu ūdensapgādes pakalpojumu Pļaviņu pilsētā un izpildītu 2007.gada
4.decembra noteikumu Nr.836 “Noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi”
papildinājuma 3.5.1.l.aktivitāti “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku
ekvivalentu, lielāku par 2000” prasības.

Lai ieguldītu nekustamo īpašumu sabiedrības pamatkapitālā, mantiskais ieguldījums ir jānovērtē
saskaņā ar Komerclikuma 154.pantu.

Saskaņā ar sertificēta vērtētāja atzinumu, ieguldāmā īpašuma vērtība sastāda 131 400,00 EUR
(viens simts trīsdesmit viens tūkstotis četri simti euro 00 centi).

Ņemot vērā augšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1. un
2.punktu, 15.panta pirmās daļas 1.punktu, 21.panta pirmās daļas 23.punktu, 77.panta otro daļu,
Komerclikuma 151., 153., 154., 196.-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 personas
kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 62.pantu, 63.panta pirmās daļas 1.punktu„ Pļaviņu '

novada dome, balsojot PAR — 13 deputāti (Aigars Lukss, Andris Ambainis, Ainārs Amītis, Modrīte .

Bičevska, Valdis Mičulis, Viktors Dudars, Alita Kluša, Elita Kaņepēja, Mārtiņš Daģis, Juris Ikaunieks,
Silga Stučka, Jānis Podnieks, Ingus Akmens), PRET — nav, ATTURAS — nav, Pļaviņu novada dome
NOLEMJ:

1. Palielināt SIA „Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” pamatkapitālu, veicot mantisko ieguldījumu,
ieguldot Pļaviņu novada domei piederošo nekustamo mantu — īpašumu Raiņa ielā 21D, Pļaviņās,
Pļaviņu novadā ar kadastra numuru 3213 001 1538, par kopējo summu 131 400,00 EUR (viens simts
trīsdesmit viens tūkstotis četri simti euro 00 centi), līdz ar to SIA „Pļaviņu Komunālie pakalpojumi”
pamatkapitālu palielinot līdz 1 570 737 (viens miljons pieci simti septiņdesmit tūkstoši septiņi simti
trīsdesmit septiņām) kapitāla daļām jeb 1 570 737,00 EUR (viens miljons pieci simti septiņdesmit
tūkstoši septiņi simti trīsdesmit septiņi euro, 00 centi).

2. Pļaviņu novada domes izpilddirektoram nodrošināt mantiskā ieguldījuma ieguldīšanu SIA
„Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” pamatkapitālā.

3. Pēc pamatkapitāla palielināšanas reģistrācijas Uzņēmumu reģistrā, Pļaviņu novada domes
Īpašumu nodaļai sagatavot šim lēmumam atbilstošu nodošanas - pieņemšanas aktu par nekustamā
īpašuma nodošanu SIA „Pļaviņu Komunālie pakalpojumi”.

4. SIA „Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” valdes loceklim nodrošināt visu darbību veikšanu, kas
saistītas ar nepieciešamo dokumentu iesniegšanu Uzņēmumu reģistrā, un tā informēšanu par
SIA „Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” pamatkapitāla izmaiņām, grozījumiem Statūtos.

5. Pļaviņu novada domes centralizētajai grāmatvedībai izslēgt nekustamo īpašumu Raiņa ielā 21D,
Pļaviņās, Pļaviņu novadā ar kadastra numuru 3213 001 1538 no grāmatvedības uzskaites.

Sēdes vadītājs
Domes priekšsēdētājs , /paraksts/ Aigars Lukss
30.04.2020.
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