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  S Ē D E S  P R O T O K O L S 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

 

2020.gada 27.novembrī                                                                                          Nr.16. 

 

Saskaņā ar Dundagas novada pašvaldības 2010. gada 22. decembra saistošo noteikumu  

Nr.47 “Dundagas novada pašvaldības nolikums” 64.1 punktu sēdes norise notiek 

videokonferences režīmā. 

 

Sēde sasaukta plkst. 12.00 

Sēde atklāta plkst. 12.04 

 

Sēdē piedalās 8 deputāti: Aldis Felts, Zane Tālberga, Jānis Mauriņš, Madars Burnevics, 

Andra Grīvāne, Vilnis Skuja, Una Sila, Regīna Rūmniece, Gunārs Kristiņš 

Nepiedalās: Zane Tālberga – darba dēļ 

Administrācijas darbinieki: Ainārs Korulis 

 

Sēdi vada: domes priekšsēdētājs Aldis Felts 

Sēdi protokolē: kancelejas vadītāja Sandra Kokoreviča 

Tiek veikts sēdes audio ieraksts. 

 

Sēdes darba kārtībā: 

1. Par SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrības “Piejūra”” pamatkapitāla 

palielināšanu. 

 

1. 

Par SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrības “Piejūra”” 

pamatkapitāla palielināšanu. 

Pamats 

1) Likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punkts; 

2) Komerclikuma 151. panta pirmās daļas (6) punkts; 

3) Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 63.panta 

pirmās daļas 1.punkts; 

4) SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrības “Piejūra”” iesniegums. 

 

Mērķis 

SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrības “Piejūra”” pamatkapitāla palielināšana 

 

Izvērtējums 

Dundagas novada pašvaldībā 2020. gada 06. novembrī ar Nr. DD-3-31.2/20/1173 tika 

reģistrēts SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrības “PIEJŪRA”” (turpmāk – Sabiedrība) 

iesniegums “Par pamatkapitāla palielināšanu”, kuram pievienots arī valdes ziņojums. 

Dundagas novada pašvaldība ir viena no deviņām Sabiedrības dalībniecēm, kurai pieder 

32 kapitāla daļas. Izvērtējot Sabiedrības valdes locekļa Ērika Zaporožeca ziņojumā norādīto, 
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tad SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “PIEJŪRA”” dalībniekiem būtu 

jāveic pamatkapitāla palielināšana ar mērķi ilgtermiņa kreditoru saistību izpildes 

nodrošināšanai, kā arī saistību pret Valsts vides dienestu (dabas resursa nodokļa) izpildei, par 

prioritāti liekot ilgtermiņa kreditoru saistību izpildi (AS “Swedbank” koncerna/grupas, SIA 

“Swedbank Līzings”). Ja Sabiedrība neveiks pamatkapitāla palielināšanu un netiks panākta 

vienošanās ar kreditoru, Sabiedrībai 2021.gada janvārī varētu tikt konstatētas maksātnespējas 

pazīmes. Lai Sabiedrība nenonāktu līdz šādam stāvoklim, Sabiedrības valdes loceklis 

Ē.Zaporožecs regulāri tiekas ar kreditoriem, lai abpusēji vienotos par izdevīgiem nosacījumiem 

attiecībā uz finansiālo situāciju Sabiedrībā. AS “Swedbank” nostāja ir stingra un nelokāma par 

to, ka visiem Sabiedrības dalībniekiem ir jāpalielina pamatkapitāls ar naudas ieguldījumu 2 162 

295 euro apmērā.  

2020. gada 27. novembrī ir sasaukta Sabiedrības dalībnieku sapulce ar sekojošu darba 

kārtību: 

1) Par Sabiedrības kapitāldaļu nominālvērtības noteikšanu; (lēmuma projekts Nr.1 

pievienots pielikumā); 

2) Par Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanu (lēmuma projekts Nr.2 un Pamatkapitāla 

palielināšanas noteikumi pievienots pielikumā); 

3) Par grozījumiem SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “PIEJŪRA”” Statūtos 

(lēmuma projekts Nr.3 un Statūti pievienoti pielikumā); 

4) Valsts kontroles konstatētās neatbilstības SIA “Atkritumu apsaimniekošanas 

sabiedrība “PIEJŪRA””. 

Dundagas novada pašvaldības domei ir jālemj par pamatkapitāla palielināšanu ar 

naudas ieguldījumu, atbilstoši piederošajām kapitāla daļām. Nepieciešamie ieguldījumi, 

atbilstoši kapitāldaļu skaitam katrai pašvaldībai ir:  

-Dundagas novada dome 68 373,12 EUR; 

-Engures novada dome 108 969,66 EUR; 

-Jaunpils novada dome 38 459,88 EUR; 

-Jūrmalas pilsētas dome 777 744,27 EUR; 

-Kandavas novada dome 138 882,91 EUR; 

-Mērsraga novada pašvaldība 25 639,92 EUR; 

-Rojas novada dome 59 826,48 EUR; 

-Talsu novada pašvaldība 502 115,12 EUR; 

-Tukuma novada dome 442 288,64 EUR 

 

Sabiedrības pamatkapitāls tiek palielināts, pretī saņemot attiecīgu jaunu daļu skaitu: 

  

Dalībnieks Esošais daļu skaits Jaunais daļu skaits Kopējais daļu 

skaits 

Dundagas novada dome 224 (pašreiz 32) 68 373 68 597 

Engures novada dome 357 108 969 109 326 

Jaunpils novada dome 126 38 459 38 585 

Jūrmalas pilsētas dome 2548 777 744 780 292 

Kandavas novada dome 455 138 882 139 337 

Mērsraga novada pašvaldība 84 25 639 25 723 

Rojas novada dome 196 59 826 60 022 

Talsu novada pašvaldība 1645 502 115 503 760 

Tukuma novada dome 1449 442 288 443 737 

 

Publiskas personas kapitālsabiedrību pamatkapitālu var palielināt pamatojoties uz: 1) 

Komerclikuma 151. panta pirmo daļu - pamatkapitālu apmaksā ar naudu vai mantisku 

ieguldījumu; 2) Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma: -62. 

pantu - pamatkapitālu drīkst palielināt vai samazināt, tikai pamatojoties uz dalībnieku sapulces 

lēmumu, kurā iekļauti pamatkapitāla palielināšanas vai samazināšanas noteikumi, 63.panta 

pirmās daļas 1. punktu, sabiedrības pamatkapitālu var palielināt, dalībniekiem izdarot 
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ieguldījumus sabiedrības pamatkapitālā un pretī saņemot attiecīgu skaitu jaunu daļu, -

63.panta otro daļu - ja sabiedrības pamatkapitālu palielina šā panta pirmās daļas 1.punktā 

minētajā veidā, viss pamatkapitāla palielinājums dalībniekam jāapmaksā lēmumā par 

pamatkapitāla palielināšanu noteiktajā termiņā. Minētais termiņš nevar būt garāks par trim 

mēnešiem no dienas, kad pieņemts lēmums par pamatkapitāla palielināšanu; 3) Likuma „Par 

pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 1.punktu - pildot savas funkcijas pašvaldībām ir tiesības 

[...]ieguldīt savus līdzekļus kapitālsabiedrībās. 

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 151. panta sestā 

daļa nosaka, ka “Atvasinātas publiskas personas augstākā lēmējinstitūcija pieņem lēmumu par 

kapitāla piesaisti atvasinātas publiskas personas kapitālsabiedrībai.” Turpat 154. panta piektā 

daļa nosaka, ka “(5) Papildus Komerclikumā (202. un 261. pants) minētajiem dokumentiem, 

kas iesniedzami komercreģistra iestādei pamatkapitāla palielināšanas gadījumā, 

kapitālsabiedrība iesniedz arī šā likuma 151.pantā minēto publiskas personas augstākās 

lēmējinstitūcijas lēmumu.” 

 

 

Dundagas novada pašvaldības finansējums veidosies no sekojošiem ietaupījumiem: 

1. Neizlietotā dotācija, kas tika piešķirta SIA "Kolkas ūdens"(27.08.2020. Dundagas novada 

pašvaldības domes lēmums Nr.166)  EUR 32 000;  

2. NĪN ieņēmumi, kas pārsniedz ieņēmumu prognozi EUR 15 000;  

3. Neizlietotais finansējums Kolkas bibliotēkas telpas remontam EUR 12 000;  

4. Neizmantotais finansējums no skolēnu pārvadāšanas transporta kompensācijām EUR 4 000;  

5. Neizmantotais finansējums, kas tika plānots degvielas iegādei EUR 4 000. 

 

Atklāti (elektroniskis) un vārdiski balsojot ar 5 balsīm par (A.Felts, R.Rūmniece, V.Skuja, 

J.Mauriņš, G.Kristiņš), pret- nav, atturas – 3 (U.Sila, M.Burnevics, A.Grīvāne) 

NOLEMJ: 

1. Palielināt SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “PIEJŪRA”” (reģistrācijas Nr. 

4003525848) pamatkapitālu, pretī saņemot attiecīgu jaunu kapitāla daļu skaitu, ar naudas 

ieguldījumu 52 993,04 euro apmērā. 

2. Noteikt, ka naudas ieguldījums izmantojams kā finansējums SIA “Atkritumu 

apsaimniekošanas sabiedrība “PIEJŪRA”” ilgtermiņa kreditoru saistību segšanai un saistību 

pret Valsts vides dienestu (dabas resursa nodokļa) segšanai. Par prioritāti liekot ilgtermiņa 

kreditoru saistību segšanu (AS “Swedbank”koncerna/grupas, SIA “Swedbank Līzings”). 

3. Uzdot Grāmatvedības nodaļai šī lēmuma 1.punktā noteikto pamatkapitāla palielinājumu 

apmaksāt līdz 2020. gada 30. decembrim, ieskaitot to SIA “Atkritumu apsaimniekošanas 

sabiedrība “PIEJŪRA”” (reģistrācijas Nr. 4003525848) norēķinu kontā. 

4. Finanšu līdzekļus 52 993,04 euro apmērā piešķirt no Dundagas novada pašvaldības 

2020.gada budžetā plānotā naudas līdzekļu atlikuma gada beigās. 

 

Lēmums nosūtāms Centrālajai administrācijai, SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība 

“Piejūra”” 

Lēmums nododams izpildei Centrālajai administrācijai  

 

 

Sēde slēgta plkst. 12.24 

 

 

Sēdes vadītājs        A.Felts 

Protokols parakstīts 27.11.2020. 

 

Protokolēja        S.Kokoreviča 

Protokols parakstīts 27.11.2020. 
 

https://likumi.lv/ta/id/5490-komerclikums
https://likumi.lv/ta/id/5490-komerclikums#p202
https://likumi.lv/ta/id/5490-komerclikums#p261
https://likumi.lv/ta/id/269907#p151

