
 
 

LĒMUMS 
Cēsīs, Cēsu novadā 

21.11.2021.          Nr.283 
 

Par SIA “Vējkalni” likvidāciju 
_______________________________________________________________________ 

    Ziņo: Cēsu novada Vecpiebalgas apvienības pārvaldes vadītāja p.i. L.Burdaja 
 

2021.gada 28.septembrī tiešsaistes režīmā notika sabiedrības ar ierobežotu atbildību 
“Vējkalni”, reģistrācijas Nr. 40003143445 (turpmāk – Sabiedrība) dalībnieku sapulce, kuras darba 
kārtības 2.jautājums bija - Sabiedrības likvidācija. 

Saskaņā ar Komerclikuma (turpmāk – likums) 312.panta pirmās daļas 1.punktu sabiedrības 
darbības izbeigšanas pamats ir dalībnieku lēmums. Lēmumu par sabiedrības darbības izbeigšanu 
pieņem dalībnieku sapulce (likuma 313.p. 1.d.). Likuma 218.panta pirmā daļa paredz, ka lēmums par 
sabiedrības darbības izbeigšanu ir pieņemts, ja par to nodotas ne mazāk par divām trešdaļām 
sapulcē pārstāvēto balsu, ja statūtos nav noteikts lielāks balsu skaits. 

Sapulces dalībnieki: Dānijas Latvijas asociācija, pārstāv 25% balsstiesīgā pamatkapitāla, Latvijas 
Zemnieku Federācija, pārstāv 25% balsstiesīgā pamatkapitāla, Vidzemes tehnoloģiju un dizaina 
tehnikums, pārstāv 25% balsstiesīgā pamatkapitāla, Cēsu novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība), 
pārstāv 25% balsstiesīgā pamatkapitāla, kuru uz 23.09.2021. pilnvaras pamata pārstāvēja 
Vecpiebalgas apvienības pārvaldes vadītāja p.i. Lelde Burdaja, ar balsošanas uzdevumu – Atlikt 
jautājuma SIA “Vējkalni” likvidācija izskatīšanu līdz dalībnieka Cēsu novada pašvaldības 
lēmējinstitūcija – Cēsu novada dome – pieņem lēmumu par kapitālsabiedrības SIA “Vējkalni” 
darbības izbeigšanu. 

Vidzemes tehnoloģiju un dizaina tehnikums pārstāvis norādīja, ka balsojumā par Sabiedrības 
likvidāciju nepiedalīsies. 

Ievērojot minēto, jautājums par Sabiedrības likvidāciju netika skatīts, bet debatēs tika norādīts, 
ka tam nepieciešams Cēsu novada domes lēmums. 

 Ņemot vērā faktiskos apstākļus un, lai Sabiedrības dalībnieku sapulce varētu pieņemt lēmumu 
par Sabiedrības likvidāciju nepieciešams Cēsu novada domes lēmums par Sabiedrības darbības 
izbeigšanu. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Publiskas personas 
kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 17., 18., 19., 21.pantu, Komerclikuma 
210.panta pirmās daļas 9.punktu, 218.panta pirmo daļu, 312.panta pirmās daļas 1.punktu, 
313.pantu, Finanšu komitejas 2021.gada 14.oktobra atzinumu (prot. Nr.5),   ar 18 balsīm - par (Ainārs 
Šteins, Andris Melbārdis , Andris Mihaļovs, Atis Egliņš-Eglītis, Biruta Mežale, Elīna Stapulone, Ella 
Frīdvalde-Andersone, Erlends Geruļskis, Ēriks Bauers, Guntis  Grosbergs, Hardijs VENTS, Indriķis 
Putniņš, Inese Suija-Markova, Inga Cipe, Ivo Rode, Jānis Kārkliņš, Jānis Rozenbergs, Juris Žagars),  
pret nav,  atturas nav, Cēsu novada dome nolemj 

 
1. Piekrist, ka tiek izbeigta SIA "Vējkalni", reģ. Nr. 40003143445, darbība, tādējādi izbeidzot Cēsu 

novada pašvaldības līdzdalību SIA "Vējkalni". 



DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 
 

2. Lēmuma izpildes kontroli uzdot domes priekšsēdētājam. 

  
 
Cēsu novada domes priekšsēdētājs       J.Rozenbergs 

 
 


