
 
ROJAS NOVADA DOME 

Reģistrācijas Nr. 90002644930 

Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, Latvija, LV - 3264 

Tālrunis: +371 63232050, fakss: +371 63232054, e - pasts: roja@roja.lv 

 

ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS 

Nr.9 

 

Rojā,         2019.gada 13.augustā 

 

Sēde sasaukta plkst.8.45 

Sēdi atklāj 8.45 

 

Darba kārtība: 

 

1. Par Jūrmalas pilsētas domei piederošu SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība 

“PIEJŪRA”” kapitāla daļu pirmpirkuma tiesību izmantošanu 

 

Sēdi vada: 

Rojas novada domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa  

 

Protokolē: 

Domes sekretāres p.i. Ina Bramane 

 

Piedalās deputāti: 

Eva KĀRKLIŅA  

Agnis DRAVNIEKS 

Haralds VALDEMĀRS 

Inga OTMANE  

Jānis KALNIŅŠ  

Mareks ŠTĀLS  

Guntra STOCKA 

Edgars GRĪNĪTIS 

 

Nepiedalās: 

Eduards KLEINBERGS – personisku iemeslu dēļ  
 

Piedalās: 

Jānis Pāvuliņš – jurists.  

 

 

1.  

 

Ziņo domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa 

 

Atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (E.Kārkliņa, A.Dravnieks, H.Valdemārs, I.Otmane, 

J.Kalniņš, M.Štāls, E.Grīnītis, G.Stocka), pret – nav, atturas – nav, 

Par Jūrmalas pilsētas domei piederošu SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība 

“PIEJŪRA”” kapitāla daļu pirmpirkuma tiesību izmantošanu 
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Dome nolemj: 

pieņemt lēmumu Nr.140 “Par Jūrmalas pilsētas domei piederošu SIA „Atkritumu 

apsaimniekošanas sabiedrība “PIEJŪRA”” kapitāla daļu pirmpirkuma tiesību izmantošanu”. 

Lēmums pievienots protokolam. 

 

 

Sēdi beidz plkst. 9.00 

 

Sēdes vadītāja   (paraksts)   E.Kārkliņa 

 

 

Protokoliste   (paraksts)   I.Bramane 
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ROJAS NOVADA DOME 

Reģistrācijas Nr. 90002644930 

Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, Latvija, LV - 3264 

Tālrunis: +371 63232050, fakss: +371 63232054, e - pasts: roja@roja.lv 

 

LĒMUMS  

(Protokols Nr.9, 1.punkts) 

Rojā  

 

13.08.2019.                                                                                                          Nr.140 

 

Par Jūrmalas pilsētas domei piederošu SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība 

“PIEJŪRA”” kapitāla daļu pirmpirkuma tiesību izmantošanu 

 

Jūrmalas pilsētas dome 2019. gada 16. jūlijā visiem SIA “Atkritumu apsaimniekošanas 

sabiedrība “PIEJŪRA”” dalībniekiem nosūtīja iesniegumu Nr.1.1-37/3974 Par Jūrmalas 

pilsētas domei piederošu SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “PIEJŪRA”” kapitāla 

daļu pārdošanu un kapitālsabiedrības dalībnieku pirmpirkuma tiesību izmantošanu, ar kuru 

informē, ka saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2019. gada 20. jūnija lēmumu Nr.287 “Par 

Jūrmalas pilsētas pašvaldības tiešās līdzdalības izbeigšanu SIA “Atkritumu apsaimniekošanas 

sabiedrība “PIEJŪRA”” (turpmāk – Lēmums) ir nolemts izbeigt Jūrmalas pilsētas pašvaldības 

tiešo līdzdalību SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “PIEJŪRA”” un nodot 

atsavināšanai Jūrmalas pilsētas domei piederošās 364 kapitāldaļas, kas kopā sastāda 35,9% no 

pašu kapitāla.  

 

2019. gada 1. augustā ar SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “PIEJŪRA”” 

dalībnieku sapulces protokolu Nr.9, 1.1. punktu pārējie dalībnieki, t.i., Tukuma novada 

pašvaldība, Engures novada dome, Kandavas novada dome, Jaunpils novada dome, Talsu 

novada pašvaldība, Dundagas novada dome, Rojas novada dome un Mērsraga novada 

pašvaldība, pieņēma lēmumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz pārdodamajām SIA “Atkritumu 

apsaimniekošanas sabiedrība “PIEJŪRA”” 364 kapitāla daļām. Saskaņā ar Komerclikuma 189. 

pantu trešo daļu, pirmpirkuma tiesību izlietošanas termiņš ir viens mēnesis no dienas, kad 

paziņojums par daļas pārdošanu nosūtīts visiem dalībniekiem, ja statūtos nav noteikts īsāks 

termiņš. Dalībnieks var rakstveidā atteikties no pirmpirkuma tiesību izlietošanas pirms noteiktā 

termiņa beigām, tāpēc, lai iekļautos norādītajā termiņā, dalībnieki nolēma organizēt ārkārtas 

domes sēdi līdz 2019. gada 15. augustam. 

Rojas novada dome konstatē: 

 

- Rojas novada domei SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrībā “PIEJŪRA”” pieder 28 

kapitāla daļas (2,77 %) ar kopējo nominālvērtību un 1 (vienas) kapitāla daļas 

nominālvērtību- 7 (septiņi) euro; 

- saskaņā ar Lēmuma 4. punktu, Jūrmalas pilsētas dome piedāvā SIA “Atkritumu 

apsaimniekošanas sabiedrība “PIEJŪRA”” dalībniekiem izmantot savas pirmpirkuma 

tiesības 1 mēneša laikā no dienas, kad Jūrmalas pilsētas dome ir iesniegusi paziņojumu par 

kapitāla daļu pārdošanu SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “PIEJŪRA”” valdei 

un dalībniekiem, iegādājoties kapitāla daļas par nominālvērtību 2 548 euro, vienlaikus 

pārņemot pašvaldības galvojuma saistības par labu AS “Swedbank”, kas uz 2019. gada 

1. jūniju ir 663 514 euro, t.sk., kredītprocenti; 
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- noslēdzoties pirmpirkuma tiesību izlietošanas termiņam, saskaņā ar Komerclikuma 189. 

panta sesto daļu, ja daļas ieguvējs ir sabiedrības dalībnieks un dalībnieki izlieto 

pirmpirkuma tiesības, daļas sadalāmas starp daļas ieguvēju un dalībniekiem proporcionāli 

viņiem piederošajām daļām,  

 

Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz Komerclikuma 189. pantu trešo daļu, likuma “Par 

pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 19. punktu: 

 

Rojas novada dome nolemj: 

Atteikties izmantot pirmpirkuma tiesības uz Jūrmalas pilsētas domes pārdodamajām 

SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “PIEJŪRA”” kapitāla daļām. 

 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja      (paraksts)  Eva Kārkliņa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


