2012.gada 12.septembris

Siguldā

Nr.16

Sēdes darba kārtība:
1. Par minimālās dividendēs izmaksājamās peļņas daļas noteikšanu.
2. Par saistošo noteikumu „Par nodokļa atbalsta pasākuma piemērošanu nekustamā
īpašuma nodoklim Siguldas novadā”.
3. Par licences un licences kartīšu izsniegšanu pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem
taksometriem.
4. Par licences un licences kartīšu izsniegšanu pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem
taksometriem.
5. Par licences un licences kartīšu izsniegšanu pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem
taksometriem.
6. Par grozījumiem Siguldas novada Domes 2012.gada 25.janvāra lēmuma „Par
Siguldas novada Domes personāla saraksta 2012.gadam apstiprināšanu”, pielikumā
Nr.1 „Siguldas novada Domes personāla saraksts 2012.gadam”, prot. Nr.2, § 3.
7. Par zemes vienību piekritību.
Sēdi vada: Siguldas novada Domes priekšsēdētājsUģis Mitrevics
Piedalās deputāti: Jānis Zilvers, Aivars Jakobsons, Jānis Odziņš, Dainis Dukurs, Jānis
Strautmanis, Verners Bērziņš, Guntars Zvejnieks, Ēriks Čoders,Māris Malcenieks,Eva Viļķina,
Jānis Kiršteins
Nepiedalās deputāti: Jolanta Borīte – darba komandējumā Londonā, Līga Sausiņa – darba
noslogotības dēļ,Andris Zaviļeiskis– darba noslogotības dēļ
Piedalās pašvaldības administrācijas darbinieki: Izpilddirektore Inese Zīle,Juridiskās
pārvaldes juriste Elīna Grobiņa, Sporta pārvaldes vadītāja Zanda Abzalone, Būvvaldes vadītāja
Rudīte Bete, Galvenā grāmatvedeDace Spriņķe, Attīstības pārvaldes vadītāja Inga Zālīte
Piedalās:Preses pārstāvis Ivars Raudziņš („Siguldas Avīze”)
Protokolē: Kancelejas vadītāja Jolanta Dāvidniece
Sēde sasaukta plkst.16.00
Sēdi sāk plkst.16.15
Pirms sēdes darba kārtības jautājumu izskatīšanas sēdes vadītājs lūdz deputātus sēdes
darba kārtību papildināt ar jautājumu Nr.8„Par kapitālsabiedrības SIA „Saltavots” statūtu
grozīšanu”.
Atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, J.Strautmanis, D.Dukurs, J.Odziņš,
A.Jakobsons, J.Kiršteins, Ē.Čoders, M.Malcenieks, V.Bērziņš, E.Viļķina, G.Zvejnieks), pret –
nav, atturas – nav,Dome nolemj:
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Papildināt sēdes darba kārtību ar jautājumu Nr.8„Par kapitālsabiedrības SIA „Saltavots” statūtu
grozīšanu”.
Deputāts D.Dukurs ar Domes priekšsēdētāja atļauju steidzamu darba jautājumu risināšanai iziet no
Domes sēdes.
Turpmāk balsošanā piedalās 11 deputāti.

1.§
Par minimālās dividendēs izmaksājamās peļņas daļas noteikšanu
Ziņo: Finanšu pārvaldes vadītāja D.Spriņķe
Saskaņā ar Latvijas Republikas Valsts kontroles ziņojuma konstatējumiem finanšu
revīzijas „Par Latvijas Republikas 2011.gada pārskata par valsts budžeta izpildi un pašvaldību
budžetiem” Nr.5.1-2-32-1/2011 daļā par pašvaldību gada pārskatu, pamatojoties uz 26.09.2002.
likuma „Par valsts un pašvaldībukapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 3.panta otro un piekto
daļu, 13.04.2000. likuma „Komerclikums” 161. un 180.pantu, 19.05.1994. likuma „Par
pašvaldībām” 7.panta otro daļu, 14.panta pirmās daļas 1.punktu, un 77.panta otro daļu, saskaņā
ar Finanšu komitejas 2012.gada 29.augusta sēdes atzinumu (prot. Nr.15, §3), atklāti balsojot, ar
11 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, J.Strautmanis, J.Odziņš, A.Jakobsons, J.Kiršteins,
Ē.Čoders, M.Malcenieks, V.Bērziņš, E.Viļķina, G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav,Dome
nolemj:
1. Noteikt minimālo dividendēs izmaksājamo peļņas daļu 10% apmērā no tīrās pārskata
gada peļņas šādām Siguldas novada pašvaldības kapitālsabiedrībām (turpmāk –
pašvaldības kapitālsabiedrības) un Siguldas novada pašvaldības izšķirošajā ietekmē
esošām kapitālsabiedrībām (turpmāk – pašvaldības izšķirošajā ietekmē esošās
kapitālsabiedrības):
1.1. sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Saltavots”;
1.2. sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Rīgas rajona slimnīca”;
1.3. sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Olimpiskais centrs „Sigulda””.
2. Noteikt, ka kapitāla daļu turētāja pārstāvis publiski privātās un privātās
kapitālsabiedrības, kurā pašvaldībai nav izšķirošā ietekme, kārtējā dalībnieku (akcionāru)
sapulces sasaukumā par gada pārskata apstiprināšanu un pārskata gada peļņas izlietošanu
sniedz priekšlikumu noteikt dividendēs izmaksājamo peļņas daļu ne mazāku par 10% no
tīrās pārskata gada peļņas;
3. Pašvaldības kapitālsabiedrību, pašvaldības izšķirošajā ietekmē esošo kapitālsabiedrību,
publiski privāto un privāto kapitālsabiedrību izmaksājamā Siguldas novada pašvaldībai
piekritīgā peļņas daļa ir kapitālsabiedrības dalībnieku sapulces lēmumā noteiktā
kapitālsabiedrības peļņas daļa, kura pašvaldībai piekrīt proporcionāli pašvaldībai
piederošo kapitāla daļu nominālvērtību summai;
4. Noteikt, ka:
4.1. konkrēto dividendēs izmaksājamo peļņas daļu saskaņā ar revidētiem gada
pārskatiem nosaka kapitāla daļu turētāja pārstāvis, bet ne mazāku par lēmuma 1.punktā
minēto dividendēs izmaksājamo peļņas daļas apmēru;
4.2. pēc kapitālsabiedrības pārvaldes institūcijas tiesiski un ekonomiski
pamatota priekšlikuma kapitāla daļu turētāja pārstāvis var noteikt atšķirīgu minimālo
dividendēs izmaksājamo peļņas daļu par attiecīgo pārskata gadu, ja tas ir nepieciešams,
lai novērstu draudus komercdarbības ilgtspējīgai attīstībai un konkurētspējas
saglabāšanai;
4.3. dividendes netiek noteiktas, aprēķinātas un izmaksātas, ja no gada
pārskata izriet, ka kapitālsabiedrības pašu kapitāls ir mazāks par pamatkapitālu;
4.4. nesadalītā peļņa tiek novirzīta kapitālsabiedrības attīstībai vai iepriekšējo
periodu zaudējumu segšanai.
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5. Noteikt, ka šī lēmuma izpratnē:
5.1. nesadalītās peļņas novirzīšana kapitālsabiedrības attīstībai nozīmē ilgtermiņa vai
īstermiņa ieguldījumus, kas nepieciešami kapitālsabiedrības saimnieciskās
darbības nodrošināšanai, ilgtspējīgai attīstībai un konkurētspējas saglabāšanai,
ņemot vērā kapitālsabiedrības darbības stratēģijā vai darbības plānā noteiktos
kapitālsabiedrības mērķus;
5.2. ilgtermiņa ieguldījumi ir pamatlīdzekļu un tehnoloģisko iekārtu iegāde, jaunu ēku
un būvju celtniecība, kā arī ieguldījumi ēku un būvju renovācijā un
rekonstrukcijā, kas nākotnē dos ekonomiskos labumus;
5.3. īstermiņa ieguldījumi ir līdzekļu izlietošana 5.2.punktā minētajos veidos, ja
līdzekļus paredzēts izlietot tuvāko 12 mēnešu laikā vai parastā saimnieciskās
darbības ciklā.
6. Noteikt, ka kapitālsabiedrības valdei, sagatavojot un iesniedzot kārtējai dalībnieku
sapulcei priekšlikumu par peļņas izlietošanu, jānorāda konkrēti peļņas izlietošanas mērķi,
kā arī jāiesniedz detalizēta informācija par iepriekšējā gada nesadalītās peļņas izlietošanu
atbilstoši noteiktajiem mērķiem;
7. Dividendes ieskaitāmas Siguldas novada pašvaldības pamatbudžeta kontā ne vēlāk kā
sešu mēnešu laikā no kārtējās dalībnieku sapulces lēmuma par peļņas sadali pieņemšanas
dienas;
8. Noteikt, ka šajā lēmumā noteiktās dividendes piemēro, sākot ar 2012.gada pārskata gadu.
2.§
Par saistošo noteikumu
„Par nodokļa atbalsta pasākuma piemērošanu
nekustamā īpašuma nodoklim Siguldas novadā "
apstiprināšanu
Ziņo: Finanšu pārvaldes vadītāja D.Spriņķe
Izskatījusi saistošo noteikumu „Par nodokļa atbalsta pasākuma piemērošanu nekustamā
īpašuma nodoklim Siguldas novadā" projektu un pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām”43.panta pirmās daļas 13.punktu un likuma „Nodokļu atbalsta pasākuma likums”
4.pantu, saskaņā ar Finanšu komitejas 2012.gada 12.septembra sēdes atzinumu (prot. Nr.16, §4),
atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers, J.Strautmanis, J.Odziņš, A.Jakobsons,
J.Kiršteins, Ē.Čoders, M.Malcenieks, V.Bērziņš, E.Viļķina, G.Zvejnieks), pret – nav, atturas –
nav,Dome nolemj:
1. Apstiprināt Siguldas novada Domes saistošo noteikumu Nr.22 „Par nodokļa atbalsta
pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim Siguldas novadā” projektu.
2. Saistošos noteikumus nosūtīt zināšanai Vides aizsardzības un reģionālās
attīstībasministrijai.
3.§
Par licences un licences kartīšu izsniegšanu
pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste E.Grobiņa
Siguldas novada Dome ir izskatījusi E.B., [adrese], 2012.gada 29.augusta pieteikumu par
licences saņemšanu pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem Siguldas novada
administratīvajā teritorijā.
Izvērtējot Siguldas novada Domē esošo informāciju, tika konstatēts, ka:
1. 28.03.2008. VID Rīgas rajona nodaļa izsniegusi E.B. atļauju, sērija CR numurs
0009549, nodarboties ar taksometru pakalpojumu veikšanu.
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2. Taksometru pagaidu stāvvieta tiek noteikta Siguldas pilsētas dzelzceļa stacijas
laukuma pretējā Ausekļa ielas pusē. Pēc Siguldas dzelzceļa stacijas 2.kārtas
nodošanas ekspluatācijā taksometru stāvvieta tiks precizēta.
3. E.B. ir iesniedzis visus nepieciešamos dokumentus licences un licenču kartīšu
saņemšanai, atbilstoši Siguldas novada Domes 12.05.2010. saistošo noteikumu
„Par Siguldas novada pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem
licencēšanu” 3.1. punktam.
Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta 2.daļu,
21.panta 14.daļas f) apakšpunktu, Autopārvadājumu likuma 35. pantu, Siguldas novada Domes
12.05.2010 saistošajiem noteikumiem „Par Siguldas novada pasažieru pārvadājumu ar
vieglajiem taksometriem licencēšanu”, Siguldas novada Domes 2012.gada 12.septembra Finanšu
komitejas atzinumu (prot. Nr.16, §1), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers,
J.Strautmanis, J.Odziņš, A.Jakobsons, J.Kiršteins, Ē.Čoders, M.Malcenieks, V.Bērziņš,
E.Viļķina, G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav,Dome nolemj:
1. Izsniegt E.B., licenci Nr.25 pasažieru komercpārvadājumiem ar vieglajiem
taksometriem Siguldas novada administratīvajā teritorijā uz 2 (diviem) gadiem no
2012.gada 30.septembra līdz 2014.gada 30.septembrim, kā arī licences kartīti
transporta līdzeklim VW TOURAN, reģ. Nr. TX2873 no 2012.gada 30.septembra
līdz 2014.gada 30.septembrim.
2. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas
Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā.
4.§
Par licences un licences kartīšu izsniegšanu
pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste E.Grobiņa
Siguldas novada Dome ir izskatījusi M.L., [adrese], 2012.gada 27.augusta pieteikumu par
licences saņemšanu pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem Siguldas novada
administratīvajā teritorijā.
Izvērtējot Siguldas novada Domē esošo informāciju, tika konstatēts, ka:
1. 16.01.2008. VID Rīgas rajona nodaļa izsniegusi M.L. atļauju, sērija DF numurs
0004670, nodarboties ar taksometru pakalpojumu veikšanu.
2. Taksometru pagaidu stāvvieta tiek noteikta Siguldas pilsētas dzelzceļa stacijas
laukuma pretējā Ausekļa ielas pusē. Pēc Siguldas dzelzceļa stacijas 2.kārtas
nodošanas ekspluatācijā taksometru stāvvieta tiks precizēta.
3. M.L. ir iesniedzis visus nepieciešamos dokumentus licences un licenču kartīšu
saņemšanai, atbilstoši Siguldas novada Domes 12.05.2010 saistošo noteikumu
„Par Siguldas novada pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem
licencēšanu” 3.1. punktam.
Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta 2.daļu,
21.panta 14.daļas f) apakšpunktu, Autopārvadājumu likuma 35. pantu, Siguldas novada Domes
12.05.2010.saistošajiem noteikumiem „Par Siguldas novada pasažieru pārvadājumu ar
vieglajiem taksometriem licencēšanu”, Siguldas novada Domes 2012.gada 12.septembra Finanšu
komitejas atzinumu (prot. Nr.16, §2), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers,
J.Strautmanis, J.Odziņš, A.Jakobsons, J.Kiršteins, Ē.Čoders, M.Malcenieks, V.Bērziņš,
E.Viļķina, G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav,Dome nolemj:
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1.

2.

Izsniegt M.L., licenci Nr.23 pasažieru komercpārvadājumiem ar vieglajiem
taksometriem Siguldas novada administratīvajā teritorijā uz 2 (diviem) gadiem no
2012. gada 4.oktobra līdz 2014. gada 4.oktobrim., kā arī licences kartīti transporta
līdzeklim FORD GALAXY, Reģ. Nr. TX6037 no 2012.gada 4.oktobra līdz
2014.gada.4.oktobrim.
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas
Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā.

5.§
Par licences un licences kartīšu izsniegšanu
pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste E.Grobiņa
Siguldas novada Dome ir izskatījusi P.P., [adrese], 2012.gada 08.augusta pieteikumu par
licences saņemšanu pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem Siguldas novada
administratīvajā teritorijā.
Izvērtējot Siguldas novada Domē esošo informāciju, tika konstatēts, ka:
1. 01.01.2008. VID Rīgas rajona nodaļa izsniegusi P.P. atļauju, sērija DF numurs
0004481, nodarboties ar taksometru pakalpojumu veikšanu.
2. Taksometru pagaidu stāvvieta tiek noteikta Siguldas pilsētas dzelzceļa stacijas
laukuma pretējā Ausekļa ielas pusē. Pēc Siguldas dzelzceļa stacijas 2.kārtas
nodošanas ekspluatācijā taksometru stāvvieta tiks precizēta.
3. P.P. ir iesniedzis visus nepieciešamos dokumentus licences un licenču kartīšu
saņemšanai, atbilstoši Siguldas novada Domes 12.05.2010. saistošo noteikumu
„Par Siguldas novada pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem
licencēšanu” 3.1. punktam.
Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta 2.daļu,
21.panta 14.daļas f) apakšpunktu, Autopārvadājumu likuma 35. pantu, Siguldas novada Domes
12.05.2010. saistošajiem noteikumiem „Par Siguldas novada pasažieru pārvadājumu ar
vieglajiem taksometriem licencēšanu”, Siguldas novada Domes 2012.gada 12.septembra Finanšu
komitejas atzinumu (prot. Nr.16, §3), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers,
J.Strautmanis, J.Odziņš, A.Jakobsons, J.Kiršteins, Ē.Čoders, M.Malcenieks, V.Bērziņš,
E.Viļķina, G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav,Dome nolemj:
1. Izsniegt P.P., licenci Nr.24 pasažieru komercpārvadājumiem ar vieglajiem
taksometriem Siguldas novada administratīvajā teritorijā uz 2 (diviem) gadiem no
2012.gada 4.oktobra līdz 2014.gada 4.oktobrim, kā arī licences kartīti transporta
līdzeklim AUDI - 80, Reģ. Nr. TX1004 no 2012.gada 4.oktobra līdz 2014.gada
4.oktobrim.
2. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas
Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā.
6.§
Par grozījumiem Siguldas novada Domes 2012.gada 25.janvāra lēmuma „Par Siguldas
novada Domes personāla saraksta 2012.gadam apstiprināšanu”, pielikumā Nr.1 „Siguldas
novada Domes personāla saraksts 2012.gadam”, prot. Nr.2, §3
Ziņo: Personāla nodaļas vadītāja I.Kisila
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 13.punktu, Siguldas novada Domes
Finanšu komitejas 2012.gada 12.septembra atzinumu (prot. Nr.16, §5) „Par grozījumiem
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Siguldas novada Domes 2012.gada 25.janvāra lēmuma „Par Siguldas novada Domes personāla
saraksta 2012.gadam apstiprināšanu” pielikumā Nr. 1 „Siguldas novada Domes personāla
saraksts 2012.gadam”, prot. Nr.2, §3, atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics, J.Zilvers,
J.Strautmanis, J.Odziņš, A.Jakobsons, J.Kiršteins, Ē.Čoders, M.Malcenieks, V.Bērziņš,
E.Viļķina, G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav,Dome nolemj:
Izdarīt grozījumus Siguldas novada Domes 2012.gada 25.janvāra lēmuma „Par Siguldas
novada Domes personāla saraksta 2012.gadam apstiprināšanu” pielikumā Nr.1 „Siguldas novada
Domes personāla saraksts 2012.gadam”, prot. Nr. 2, §3:
1. Iekļaut personāla sarakstā struktūrvienībā Bāriņtiesa 87¹.punktu: amats sekretārs,
arhivārs,amatalgaLs 420, slodze 1, amatalga atbilstoši slodzei Ls 420, amata kods 4120 03,
finansējums 4431.
7.§
Par zemes vienību piekritību
Ziņo: deputāts, Zemes ierīcības inženieris J.Kiršteins
Izskatot LR Valsts zemes dienesta 16.08.2012.gada vēstuli nr. 2-04/3759 „Par valstij
piekritīgajām zemes vienībām un publiskajiem ūdeņiem” ar kuru tiek lūgts izvērtēt Nekustamā
īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētos datus par Siguldas pilsētas teritorijā
esošajām valstij piekrītošajām un piederošajām zemes vienībām un kas atbilstoši Civillikumam ir
publiskie ūdeņi, Dome konstatē:
1.1. Valsts nekustamā īpašuma kadastra informācijas sistēmā reģistrēta zemes vienība ar
nosaukumu Stacijas iela, kad. apz. 8015 003 0139, platība 1,24 ha, kā valstij piekrītošs valsts
autoceļš P8. Faktiski valsts autoceļš P8 ar nosaukumu Stacijas iela, Siguldā, ir daļa no šīs
zemes vienības ar platību 0,7152 ha, skatīt Pielikumu. Atlikusī zemes vienības daļa ir
Siguldas novada pašvaldībai piekrītošā iela ar nosaukumu Stacijas iela, platība 0,5142 ha.
1.2. Saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, pašvaldības
autonomā funkcija ir gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro
tīrību, tai skaitā par ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu,
laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošanu.
Ņemot vērā iepriekšminēto, pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma
tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta ceturto daļu,2.pantatrešās daļas
1.punktu,01.09.2009.MK noteikumi Nr.996 „Kārtība, kāda nosakāma valstij un pašvaldībām
piekrītošo lauku apvidu zeme, kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī
valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 11.punktu, 2012.gada 12.septembra
Finanšu komitejas atzinumu (prot. Nr.16, §6), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics,
J.Zilvers, J.Strautmanis, J.Odziņš, A.Jakobsons, J.Kiršteins, Ē.Čoders, M.Malcenieks, V.Bērziņš,
E.Viļķina, G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav,Dome nolemj:
1. Sadalīt zemes vienību Stacijas iela, Sigulda, Siguldas novads, kad. apz. 8015 003 0139,
platība 1,24 ha.
2. Noteikt, ka atdalītā zemes vienība „A”, ar nosaukumu Stacijas iela, Sigulda, Siguldas
novads (P8), platība 0,7152 ha, ir piekrītoša Latvijas valstij. Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķis – zeme... ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101).
3. Noteikt, ka atdalītā zemes vienība „B”, ar nosaukumu Stacijas iela, Sigulda, Siguldas
novads, platība 0,5142 ha, ir piekrītoša Siguldas novada pašvaldībai. Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķis – zeme... ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101).
4. Veicot zemes vienību kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienību platības var tikt precizētas.
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8.§
Par kapitālsabiedrības SIA „Saltavots” statūtu grozīšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste E.Grobiņa
Izskatījusi Finanšu komitejas ziņojumu par zvērināta revidenta norādījumiem atzinumā par
Siguldas novada Domes kapitālsabiedrību kontroles uzlabošanu ir jāizdara grozījumi Sabiedrības
ar ierobežotu atbildību „Saltavots ”statūtos par to, ka Valdes loceklim ir nepieciešama:
1. iepriekšēja dalībnieku sapulces piekrišana šādu jautājumu izlemšanai:
1.1. Likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 48.pantā
noteiktajos gadījumos;
1.2. par piedalīšanos Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto ūdenssaimniecības
attīstības projektu realizācijā;
1.3. tiek atsavināta kustamā manta un tās vērtība pārsniedz Ls 1000 (viens tūkstotis
latu);
1.4. tiek atsavināts nekustamais īpašums”.
2. iepriekšējs kapitāla daļu turētāja pārstāvja saskaņojums šādu jautājumu izlemšanai:
2.1. tiek slēgts darījums, kura summa pārsniedz Ls 10 000 (desmit tūkstoši latu);
2.2. tiek iegūts nekustamais īpašums, kura vērtība pārsniedz Ls 10 000 (desmit
tūkstoši latu), izņemot Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajos projektos iegūtos
nekustamos īpašumus”.
Pamatojoties uz likuma „Komerclikums” 144.panta pirmās daļas 9.punktu un likuma
„Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 28.panta trešo, ceturto un piekto
daļu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu, saskaņā ar Finanšu komitejas
2012.gada 29.augusta sēdes atzinumu (prot. Nr.15, §5),atklāti balsojot, ar 11 balsīm par
(U.Mitrevics, J.Zilvers, J.Strautmanis, J.Odziņš, A.Jakobsons, J.Kiršteins, Ē.Čoders,
M.Malcenieks, V.Bērziņš, E.Viļķina, G.Zvejnieks), pret – nav, atturas – nav,Dome nolemj:
1. Apstiprināt Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Saltavots” statūtus jaunajā
redakcijā.
2. Pilnvarot kapitālsabiedrības SIA „Saltavots”valdes locekli Jāni Gāgu iesniegt visus
dokumentus LR Uzņēmuma reģistrā, lai veiktu nepieciešamos grozījumus
kapitālsabiedrības SIA „Saltavots” statūtos un iesniegt statūtus Siguldas novada
Domei.
Pielikumā statūti.
Sēdes darba kārtības jautājumi ir izskatīti.
Sēde slēgta plkst. 16:30
Nākamā kārtējā Domes sēde - 2012.gada 26.septembrī plkst.16.00.
Nākamā kārtējā Finanšu komitejas sēde – 2012.gada 26.septembrī, par precīzu laiku tiks paziņots
vēlāk.
Sēdi vadīja:

(personiskais paraksts)

Uģis Mitrevics

Protokolēja:

(personiskais paraksts)

Jolanta Dāvidniece
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