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L Ē M U M S 

Tukumā 

2021. gada 29. decembrī       prot. Nr. 26, 52.§ 

 

Par grozījumiem Tukuma novada domes 2021. gada 28. aprīļa  

lēmumā “Par SIA “Irlavas Sarkanā Krusta slimnīca”  

pamatkapitāla palielināšanu” (prot.Nr.6, 12.§) 
 

Tukuma novada pašvaldībā (turpmāk – Pašvaldība) 2021. gada 20. decembrī saņemts 

sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Irlavas Sarkanā Krusta slimnīca” (turpmāk – Sabiedrība) valdes 

locekļa Kaspara Kārkliņa iesniegums “Par SIA “Irlavas Sarkanā Krusta slimnīca” termiņa 

noteikšanu” (reģistrēts ar Nr. 8717), kurā lūgts Tukuma novada domes 2021. gada 28. aprīļa 

lēmuma “Par SIA “Irlavas Sarkanā Krusta slimnīca” pamatkapitāla palielināšanu” (prot.Nr.6, 12.§) 

izpildes termiņu noteikt 2022. gada 1. decembris.  

Valdes loceklis iesniegumā paskaidro, ka: 

- ar Tukuma novada domes 2021. gada 28. aprīļa lēmuma “Par SIA “Irlavas Sarkanā Krusta 

slimnīca” pamatkapitāla palielināšanu” (prot.Nr.6, 12.§) (turpmāk – Lēmums) tika palielināts 

Sabiedrības pamatkapitāls par 7616,00 euro jaunu funkcionālo gultu iegādei; 

- ņemot vērā klientu trūkumu īpaši sarežģītajā COVID -19 laikā, kad iestādē tika konstatēti 

vairāki infekcijas gadījumi un epidemioloģiskās drošības pasākumu kontekstā gultu iegāde tika 

atlikta uz vēlāku laiku; 

- 2021. gadā nav organizēts gultu iepirkums; 

- 2021. gada 28. aprīļa lēmumā “Par SIA “Irlavas Sarkanā Krusta slimnīca” pamatkapitāla 

palielināšanu” (prot.Nr.6, 12.§) netika noteiks lēmuma izpildes termiņš. 

Pašvaldība konstatē, ka: 

- ar Tukuma novada domes 2021. gada 28. aprīļa lēmumu “Par SIA “Irlavas Sarkanā Krusta 

slimnīca” pamatkapitāla palielināšanu” (prot.Nr.6, 12.§) nolemts palielināt SIA “Irlavas Sarkanā 

Krusta slimnīca” pamatkapitālu ar naudas ieguldījumu 7616,00 euro, pretī saņemot attiecīgu daļu 

skaitu, un noteikt, ka naudas ieguldījums izmantojams kā finansējums 10 jaunu funkcionālo gultu ar 

pretizgulējuma matračiem iegādei; 

- pamatkapitāla palielinājums apmaksāts 2021. gada 6. maijā (maksājuma uzdevums 

Nr.10504); 

- naudas ieguldījums pamatkapitālā lēmumā noteiktajam mērķim līdz šim brīdim nav izlietots. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 1. punktu un 21. panta 

pirmās daļas 27. punktu, Tukuma novada dome nolemj izdarīt Lēmumā šādu grozījumu: 

- papildināt Lēmumu ar 6. punktu šādā redakcijā:  

 „6. noteikt izpildes termiņu naudas ieguldījuma izmantošanai šā lēmuma 2. punktā 

paredzētajam mērķim līdz 2022. gada 30. jūnijam”. 

 

Domes priekšsēdētājs    (personiskais paraksts)   G. Važa 
 

NORAKSTS PAREIZS  

Tukuma novada pašvaldības iestādes 

“Pašvaldības administrācija” 
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         Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 

         Tukuma novada domes 29.12.2021. 

         lēmumu (prot.Nr.26, 52.§) 

 

L Ē M U M S 

Tukumā 

2021.gada 28.aprīlī         prot.Nr.6, 12.§ 

 

Par SIA “Irlavas Sarkanā Krusta slimnīca” 

pamatkapitāla palielināšanu 

 

Tukuma novada Dome (turpmāk – Dome) 2021. gada 14. martā saņēma sabiedrības ar 

ierobežotu atbildību “Irlavas Sarkanā Krusta slimnīca” (turpmāk – SIA “Irlavas Sarkanā Krusta 

slimnīca”) iesniegumu Par SIA “Irlavas Sarkanā Krusta slimnīca” pamatkapitāla palielināšanu 

(reģistrēts ar Nr.1478), kurā SIA “Irlavas Sarkanā Krusta slimnīca” valdes loceklis lūdz palielināt 

pamatkapitālu par 7 616 EUR, lai tos izmantotu jaunu funkcionālo gultu ar pretizgulējuma matraču 

iegādei (10 vienības), jo daudzas no esošajām gultām ir fiziski novecojušas un nepilda funkcijas, 

kādas ir nepieciešamas pacientiem ar smagiem funkcionālajiem traucējumiem, lai spētu kvalitatīvi 

nodrošināt ēdināšanas, apkopes un ārstnieciskās manipulācijas.  

Komerclikuma 151. panta pirmā daļa noteic, ka pamatkapitālu apmaksā ar naudu vai 

mantisku ieguldījumu. 

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 

63. panta pirmās daļas 1. punktu, kas noteic, ka sabiedrības pamatkapitālu var palielināt, 

dalībniekiem izdarot ieguldījumus sabiedrības pamatkapitālā un pretī saņemot attiecīgu skaitu 

jaunu daļu, 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 un minēto: 

 

 1. palielināt SIA “Irlavas Sarkanā Krusta slimnīca” pamatkapitālu ar naudas ieguldījumu 

7 616,00 EUR, pretī saņemot attiecīgu jaunu daļu skaitu, 

 

2. noteikt, ka naudas ieguldījums izmantojams kā finansējums 10 jaunu funkcionālo gultu ar 

pretizgulējuma matračiem, iegādei, 

 

3. uzdot Finanšu pārvaldei šā lēmuma 1. punktā noteikto pamatkapitāla palielinājumu 

apmaksāt līdz 2021. gada 27. maijam, 

 

4. šā lēmuma izpildei Administratīvās pārvaldes juristam, ievērojot Publiskas personas 

kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma prasības, sagatavot visus nepieciešamos 

dokumentus attiecīgu izmaiņu reģistrēšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā. Noteikt, ka ar 

minētajām darbībām saistītie izdevumi sedzami no sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Irlavas 

Sarkanā Krusta slimnīca” līdzekļiem, 
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5. finanšu līdzekļus piešķirt no Tukuma novada Domes 2021. gada pašvaldības budžetā 

plānotajiem līdzekļiem “Pašvaldību līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”. 

 

6. noteikt izpildes termiņu naudas ieguldījuma izmantošanai šā lēmuma 2. punktā 

paredzētajam mērķim līdz 2022. gada 30. jūnijam. 
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada domes 29.12.2021. lēmumu (prot.Nr.26, 52.§) 

 

 

Domes priekšsēdētājs                        (personiskais paraksts)   N.Rečs 
 

NORAKSTS PAREIZS  

Tukuma novada pašvaldības iestādes 

“Pašvaldības administrācija” 

Lietvedības un IT nodaļas vadītāja       S. Bļodniece 

 


