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Par SIA “Rehabilitācijas centrs “Līgatne”” 2021.gada pārskata peļņas sadalīšanu 
Ziņo J.Rozenbergs, domes priekšsēdētājs 

 
2022.gada 15.martā SIA “Rehabilitācijas centrs “Līgatne”” (turpmāk – sabiedrība) dalībnieku 

sapulce apstiprināja  SIA “Rehabilitācijas centrs “Līgatne”” 2021.gada pārskatu ar pārskata gada peļņu 22 
001,00 EUR, kuru nolēma atstāt nesadalītu un to izlietot iepriekšējo periodu zaudējumu segšanai. 

Saskaņā Komerclikuma 180.pantu sabiedrības valde sagatavo un iesniedz kārtējai dalībnieku 
sapulcei priekšlikumu par peļņas izlietošanu. Priekšlikumā norāda sabiedrības pārskata gada peļņas 
apmēru, dividendēs izmaksājamo peļņas daļu, peļņas izlietošanu citiem mērķiem 

Saskaņā ar 2019.gada 19.decembra Cēsu novada domes apstiprināto noteikumu Nr.41  
noteikumu “Cēsu novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu privātā kapitālsabiedrībā un 
publiski privātā kapitālsabiedrībā pārvaldības noteikumi” (turpmāk – noteikumi) 6.10.punktu pašvaldības 
kapitālsabiedrības valde, sagatavojot un iesniedzot kārtējai dalībnieku sapulcei priekšlikumu par peļņas 
izlietošanu, norāda konkrētu peļņas izlietošanas mērķi, kā arī  iesniedz detalizētu informāciju par 
iepriekšējā gada nesadalītās peļņas izlietošanu atbilstoši noteiktajiem mērķiem. 

Atbilstoši noteikumu 5.7.5.apakšpunktam kapitālsabiedrības valde līdz kārtējā gada 1. aprīlim 
iesniedz kapitāla daļu turētāja pārstāvim pārskatu par kapitālsabiedrības finanšu darbības efektivitāti un 
kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijās noteikto finanšu un nefinanšu mērķu sasniegšanu, 
kurā jāietver arī informāciju par ar domes lēmumu atstātās peļņas daļas izlietojumu. 
 Ņemot vērā minētos faktiskos apstākļus un tiesiskos apsvērumus, pamatojoties uz Komerclikuma 
180.pantu un 2019.gada 19.decembra Cēsu novada domes apstiprināto noteikumu Nr.41 “Cēsu novada 
pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu privātā kapitālsabiedrībā un publiski privātā 
kapitālsabiedrībā pārvaldības noteikumi” 5.7.5.apakšpunktu un 6.10.punktu, kā arī ievērojot Cēsu novada 
domes Finanšu komitejas 07.07.2022. atzinumu (prot.Nr.8), Cēsu novada dome, ar 16 balsīm - par (Andris 
Melbārdis , Andris Mihaļovs, Atis Egliņš-Eglītis, Biruta Mežale, Elīna Stapulone, Ella Frīdvalde-Andersone, 
Erlends Geruļskis, Ēriks Bauers, Guntis  Grosbergs, Indriķis Putniņš, Inese Suija-Markova, Inga Cipe, Ivo 
Rode, Jānis Kārkliņš, Jānis Rozenbergs, Laimis Šāvējs) ,  pret nav,  atturas nav, nolemj: 

 
Atbalstīt SIA “Rehabilitācijas centrs “Līgatne”” dalībnieku sapulces lēmumu -sabiedrības pārskata 

gada peļņu 22 001,00 EUR atstāt nesadalītu un to izlietot iepriekšējo periodu zaudējumu segšanai. 
 

 
Cēsu novada domes priekšsēdētājs       J.Rozenbergs 

 
DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 

 

 


