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L Ē M U M S 

Tukumā 

2021.gada 24.februārī         prot.Nr.4, 1.§. 

 

Par Tukuma novada Domes līdzdalības izvērtējumu un  

vispārējo stratēģisko mērķu 2021.-2025. gadam noteikšanu  

pašvaldības sabiedrībā ar ierobežotu atbildību  

“Tukuma ledus halle” 

 

 

 

 Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 1. punktu pašvaldībām, pildot 

savas funkcijas, ir tiesības veidot pašvaldību kapitālsabiedrības, kā arī ieguldīt savus līdzekļus 

kapitālsabiedrībās. 

Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Tukuma ledus halle” (reģistrācijas 

Nr.40103431587) (turpmāk – PSIA “Tukuma ledus halle”) kapitāla daļas pieder Tukuma novada 

Domei (100%, 409 547 daļas) (turpmāk – Pašvaldība). Līdz ar to secināms, ka PSIA “Tukuma ledus 

halle” saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 

(turpmāk - Pārvaldības likums) 1. panta pirmās daļas 2. punktu ir publiskas personas 

kapitālsabiedrība un 13. punktu pašvaldības kapitālsabiedrība, jo visas kapitāla daļas pieder vienai 

publiskai personai - Pašvaldībai. 

2015. gada 1. janvārī stājās spēkā Pārvaldības likums un atbilstoši tā 7. panta pirmajai daļai 

publiskai personai ir pienākums ne retāk kā reizi piecos gados pārvērtēt katru tās tiešo līdzdalību 

kapitālsabiedrībā un atbilstību Pārvaldības likuma 4. panta nosacījumiem. Šo prasību nepiemēro, ja 

likumā ir noteikts, ka attiecīgās kapitālsabiedrības kapitāla daļas vai akcijas nav atvasināmas. Šā 

panta otrajā daļā ir noteikts, ka lēmumu par publiskas personas līdzdalības saglabāšanu 

kapitālsabiedrībās pieņem attiecīgās publiskās personas augstākā lēmējinstitūcija. Lēmumā ietver:  

1) vērtējumu attiecībā un atbilstību šā likuma 4. panta nosacījumiem;  

2) vispārējo stratēģisko mērķi.  

Saskaņā ar Pārvaldības likuma 4. panta pirmo daļu publiska persona drīkst iegūt un saglabāt 

līdzdalību kapitālsabiedrībā Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88. panta pirmajā daļā minētajos 

gadījumos:  

1) tiek novērsta tirgus nepilnība – situācija, kad tirgus nav spējīgs nodrošināt sabiedrības 

interešu īstenošanu attiecīgajā jomā;  

2) publiskas personas kapitālsabiedrības vai publisku personu kontrolētas kapitālsabiedrības 

darbības rezultātā tiek radītas preces vai pakalpojumi, kas ir stratēģiski svarīgi valsts vai 

pašvaldības administratīvās teritorijas attīstībai vai valsts drošībai;  

3) tiek pārvaldīti tādi īpašumi, kas ir stratēģiski svarīgi valsts vai pašvaldības administratīvās 

teritorijas attīstībai vai valsts drošībai.  

Pamatojoties uz Pārvaldības likuma 4. pantu, Pašvaldībai ir jāpieņem lēmums, izvērtējot tās 

līdzdalības PSIA “Tukuma ledus halle” atbilstību Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88. panta 

pirmajā daļā noteiktajām pazīmēm. 
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Veikts detalizēts PSIA “Tukuma ledus halle” līdzdalības novērtējums, kurā ir vērtēts 

PSIA “Tukuma ledus halle” ekonomiskais izvērtējums, komercdarbības veidi, statūti, 

PSIA “Tukuma ledus halle” darbība un stratēģiskie mērķi (pielikumā). 

Ņemot vērā minēto, secināms, ka PSIA “Tukuma ledus halle” attiecīgos pārvaldes uzdevumus 

veic efektīvi, tādējādi sniedzot labāko risinājumu sabiedrības interešu apmierināšanai. Pašvaldības 

līdzdalība un PSIA “Tukuma ledus halle” darbības turpināšana ir pamatota un atbilst Publiskas 

personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4. panta pirmās un otrās daļas 

nosacījumiem un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88. panta nosacījumiem.  

 

Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 

6. punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88. panta pirmo un otro daļu, Pārvaldības likuma 

4. panta pirmo daļu, 7. panta pirmo un otro daļu, Dome nolemj:  

 

1. konceptuāli saglabāt Tukuma novada Domes līdzdalību PSIA “Tukuma ledus halle” 

atbilstoši Pārvaldības likuma 4. panta nosacījumiem, pamatojoties uz PSIA “Tukuma ledus halle” 

līdzdalības izvērtējumu (pievienots), 

 

2. noteikt PSIA “Tukuma ledus halle” vispārējo stratēģisko mērķi 2021.-2025. gadam - 

kvalitatīvas un pieejamas sporta infrastruktūras (sporta bāzes) pastāvīga un nepārtraukta 

nodrošināšana, attīstīšana un uzturēšana, veselīga dzīvesveida un sporta popularizēšana, radot 

nepieciešamo vidi un kompleksus pakalpojumus pārdomātas un sportista vecumam, veselībai un 

uzstādītajiem mērķiem atbilstošas sporta izglītības, veselības veicināšanas, profesionalitātes 

attīstībai, 

 

3. uzdot kapitāldaļu turētāja pārstāvim kontrolēt Tukuma novada Domes veikto līdzdalības 

izvērtējumā PSIA “Tukuma ledus halle” iekļauto rekomendāciju izpildi. 

 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs    (personiskais paraksts)   N.Rečs 
 

NORAKSTS PAREIZS  

Tukuma novada Domes 

Administratīvās pārvaldes vadītāja vietniece  

administratīvajos jautājumos        R.Patmalniece  

02.03.2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


