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SIA „Līvena aptieka” 2020.gada pārskata izskatīšana un sabiedrības 2020. gada peļņas 

izlietojums 

Smiltenes novada dome izskata SIA „Līvena aptieka” (turpmāk arī – Sabiedrība) iesniegto 

2020.gada pārskatu.  

Sabiedrība 2020.gadu noslēdza ar peļņu 9043 euro apmērā. Sabiedrības neto apgrozījums 

2020.gadā – 887387 euro, kas salīdzinot ar 2019.gadu ir samazinājies par 59800 euro.  

SIA „Līvena aptieka” gada pārskats apstiprināts ar dalībnieku sapulces 2021.gada 24.marta 

lēmumu (sēdes protokols Nr.1/21). 

Atbilstoši Smiltenes novada domes 29.01.2020. noteikumu Nr. 20 “Kārtība, kādā Smiltenes 

novada dome pārvalda kapitālsabiedrības, kurās tai ir kapitāla daļas” 22.,23.,25.,28.,30.punktam, 

kapitālsabiedrības valde iesniedz priekšlikumu par peļņas izlietošanu un dividendēs izmaksājamo 

peļņas daļu. Iepriekš minēto noteikumu 35.pants paredz kārtību kā nosaka pašvaldības 

kapitālsabiedrības dividendēs izmaksājamo peļņas daļu un dividenžu apmēru. Tas tiek darīts, 

ievērojot kapitālsabiedrības mērķus un to īstenošanu, to budžetu un tajā iekļauto peļņas prognozi, 

vidēja termiņa darbības stratēģijā iekļauto informāciju par plānoto kapitālsabiedrības budžetu 

nākamajiem gadiem, turpmākajiem kapitālsabiedrības attīstības un investīciju piesaistes 

virzieniem, finanšu ieguldījumiem un to avotiem un citiem pasākumiem, kas palielina 

kapitālsabiedrības vērtību, kapitāla turpmāko atdevi, stabilu kapitālsabiedrības darbību un 

pakalpojumu sniegšanu, lai nodrošinātu šo kapitālsabiedrību stabilu darbību un darbības ilgtspēju. 

Dividenžu apmērs tiek noteikts, izmaksai paredzot brīvo naudas līdzekļu apjomu, kas nepārsniedz 

dividenžu izmaksai pieejamo summu. Pašvaldības kapitālsabiedrība, sagatavojot un iesniedzot 

priekšlikumu par peļņas izlietošanu, vadās no šo noteikumu 35. punktā minētajiem nosacījumiem 

un norāda konkrētus peļņas izlietošanas mērķus. Sabiedrības valde, ievērojot Smiltenes novada 

domes apstiprināto sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģiju 2019.-2021. gadam, piekrīt visu 

Sabiedrības 2020.gada peļņu 9043 euro apmērā izmaksāt kā dividendes tās dalībniekam. 

Ņemot vērā norādīto, domes Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas 

2021.gada 23. marta atzinumu (sēdes protokols Nr.4), SIA „Līvena aptieka” dalībnieku sapulces 

2021.gada 24. marta lēmumu (sēdes protokols Nr.1/21), Smiltenes novada domes 2020. gada 29. 

janvāra noteikumu Nr. 20 “Kārtība, kādā Smiltenes novada dome pārvalda kapitālsabiedrības, 

kurās tai ir kapitāla daļas” 22.,23.,25., 28., 30. punktu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par budžetu un finanšu vadību” 4., 30.pantu, Publiskas 

personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 54.pantu, 55.pantu, 56.panta otro 

daļu, atklāti balsojot ar 15 balsīm "Par" (Aigars Dudelis, Aija Cunska, Andis Rozītis, Birute 

Mežale, Dzintars Zvaigzne, Edgars Avotiņš, Ilze Vergina, Ināra Grundāne, Jānis Pērle, Jānis 

Sīklēns, Kaspars Markss, Kārlis Lapiņš, Tija Zaļkalne, Vairis Tralla, Vilnis Korulis), "Pret" – nav, 

"Atturas" – nav, Smiltenes novada dome  

NOLEMJ: 

1. Pieņemt zināšanai SIA „Līvena aptieka” 2020.gada pārskatu ar šādiem rādītājiem: 



1.1. Bilances kopsumma: 140029 euro; 

1.2. Pārskata gada peļņa pēc nodokļiem: 9043 euro. 

2. Pašvaldības kapitālsabiedrības - SIA „Līvena aptieka”, 2020.gada peļņu 9043,00 euro 

apmērā izmaksāt kā dividendes tās dalībniekam, ieskaitot to dalībnieka - Smiltenes novada 

domes, pamatbudžeta kontā ne vēlāk kā 6 (sešu) mēnešu laikā no dalībnieku sapulces 

lēmuma pieņemšanas dienas. 

 

 

3. Par lēmuma 2.punkta izpildi atbild SIA „Līvena aptieka” valdes locekle Ingūna Gailīte. 

4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                E. Avotiņš 
 


