
 
SMILTENES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME 
Reģ. Nr.90009067337, Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729 

tālr.: 64774844, e-pasts: dome@smiltene.lv 

 

LĒMUMS 

Smiltenē 
2021.gada 12.augustā                                                                 Nr. 81 

 (protokols Nr.7, 1.§) 

 

Par kapitālsabiedrību kapitāla daļu īpašnieku maiņu 
 

Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 6. punktu 

un Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 11. panta pirmās daļas 1. 

punktu un trešo daļu, atklāti balsojot ar 14 balsīm “Par” (Andris Abrāmovs, Astrīda Harju, Dainis 

Aļeksējevs, Edgars Avotiņš, Ervīns Labanovskis, Gita Mūrniece, Ilze Vergina, Inga Ērgle, Jānis Āboliņš, 

Māris Zālītis, Mārtiņš Vīgants, Otārs Putrālis, Raivis Vizulis, Toms Markss), “Pret” – nav, “Atturas” –  

nav,  

Smiltenes novada pašvaldības dome 

 

NOLEMJ: 

1. Noteikt, ka ar 2021. gada 1. jūliju Smiltenes novada pašvaldībai (nodokļu maksātāja reģistrācijas 

Nr. 90009067337) pieder visas kapitāla daļas šādās apvienoto pašvaldību izveidotajās pašvaldības 

kapitālsabiedrībās: 

1.1. SIA “Smiltenes NKUP” (vienotais reģistrācijas numurs 43903000435; juridiskā adrese: Pils 

iela 3A, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729), pieder 2319643 kapitāla daļas (100% no 

pamatkapitāla) 2319643,00 euro vērtībā; 

1.2. SIA “Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca” (vienotais reģistrācijas numurs 40003189328; 

juridiskā adrese: Dakteru iela 14, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729), pieder 1177225 

kapitāla daļas (100% no pamatkapitāla) 1177225,00 euro vērtībā; 

1.3. SIA “Līvena aptieka” (vienotais reģistrācijas numurs 44103018609; juridiskā adrese: 

Dakteru iela 14, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729),  pieder 4837 kapitāla daļas (100% 

no pamatkapitāla) 4837,00 euro vērtībā; 

2. Noteikt, ka ar 2021. gada 1. jūliju Smiltenes novada pašvaldībai pieder kapitāla daļas šādā 

apvienoto pašvaldību izveidotā publiski privātā kapitālsabiedrībā - Sabiedrība ar ierobežotu 

atbildību "Alūksnes slimnīca" (vienotais reģistrācijas numurs 40003252612; juridiskā adrese: Pils 

iela 1, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301), pieder 266329 kapitāla daļas (18,08114 % no 

pamatkapitāla)  266 329,00 euro vērtībā. 

3. Noteikt, ka ar 2021. gada 1. jūliju Smiltenes novada pašvaldībai pieder kapitāla daļas šādā 

apvienoto pašvaldību izveidotā publiskas personas kontrolētā kapitālsabiedrībā - Akciju sabiedrībā 

"CATA" (vienotais reģistrācijas numurs 40003016840; juridiskā adrese: juridiskā adrese: Jāņa 

Poruka iela 8, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101) pieder 46004 akcijas (4,3032 % no pamatkapitāla)  

64405,60 euro vērtībā. 

4. Noteikt, ka ar 2021. gada 1. jūliju Smiltenes novada pašvaldībai pieder kapitāla daļas šādā 

apvienoto pašvaldību izveidotā publiskas personas kontrolētā kapitālsabiedrībā – SIA “ZAAO” 

(vienotais reģistrācijas numurs 44103015509; juridiskā adrese: Rīgas iela 32, Valmiera, Valmieras 

novads, LV-4201), pieder 116149 kapitāla daļas (3,57153% no pamatkapitāla)  116149,00 euro 

vērtībā. 

mailto:dome@smiltene.lv


5. Par kapitāla daļu turētāju iepriekš minētajās kapitālsabiedrībās tiek noteikta Smiltenes novada 

pašvaldība. 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                     E.Avotiņš 
 


