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LĒMUMS 

2021.gada 2.septembrī Ventspilī Nr.30 

  (protokols Nr.8; 15.§) 
 

Par pašvaldības SIA „Ventspils reiss”  

valdi 

 

 Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu pašvaldības SIA 

„Ventspils reiss” (turpmāk – Sabiedrība) ir pašvaldības kapitālsabiedrība, kurā Ventspils pilsētas domei pieder 

100% kapitāla daļas. 

Ņemot vērā to, ka beidzas Sabiedrības valdes priekšsēdētāja Artura Lieģa pilnvaru termiņš, kā arī 

nolūkā nodrošināt efektīvu Sabiedrības pārvaldību, ievērojot Publiskas personas kapitāla daļu un 

kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.pantā un Ventspils pilsētas domes noteikumos “Kārtība, kādā nominē 

kandidātus valdes locekļu amatiem kapitālsabiedrībās, kurās Ventspils pilsētas pašvaldībai kā dalībniekam ir 

tiesības izvirzīt valdes locekļus” noteikto, veikta Sabiedrības valdes priekšsēdētāja Artura Lieģa iepriekšējā 

pilnvaru termiņā paveiktā izvērtēšana.  

Pamatojoties uz Sabiedrības valdes priekšsēdētāja Artura Lieģa 2021.gada 16.augusta iesniegumu, 

kurā izteikta piekrišana ievēlēšanai Sabiedrības valdes locekļa, kurš ir valdes priekšsēdētājs, amatā, un ietverts 

apliecinājums, ka nepastāv normatīvajos aktos noteikto šķēršļu iepriekš minētā amata ieņemšanai, kā arī 

apzinot Sabiedrības valdes priekšsēdētāja Artura Lieģa vīziju un paustos mērķus attiecībā uz Sabiedrības 

saimnieciskās darbības vadības jautājumu risināšanu un attīstību, saskaņā ar Komerclikuma 224.panta otro 

daļu, trešo daļu, Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.pantu un 66.panta 

pirmās daļas 3.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu un 23.punktu, Ventspils 

pilsētas domes noteikumiem “Kārtība, kādā nominē kandidātus valdes locekļu amatiem kapitālsabiedrībās, 

kurās Ventspils pilsētas pašvaldībai kā dalībniekam ir tiesības izvirzīt valdes locekļus”, kā arī Ekonomikas un 

budžeta komisijas 2021.gada 19.augusta sēdes ieteikumu un Finanšu komitejas 2021.gada 27.augusta sēdes 

atzinumu, 

 

Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome 

n o l e m j: 

 

1. Izvirzīt Arturu Lieģi (personas kods [..]) atkārtotai ievēlēšanai uz 5 (pieciem) gadiem pašvaldības SIA 

„Ventspils reiss” valdes locekļa, kurš ir valdes priekšsēdētājs, amatā. 

2. Pašvaldības SIA „Ventspils reiss” kapitāla daļu turētāja pārstāvim pašvaldības SIA „Ventspils reiss” 

Dalībnieku sapulcē balsot “par” Artura Lieģa (personas kods [..]) atkārtotu ievēlēšanu uz 5 (pieciem) 

gadiem pašvaldības SIA „Ventspils reiss” valdes locekļa, kurš ir valdes priekšsēdētājs, amatā. 

3. Ventspils pilsētas domes Personāla nodaļai, ne vēlāk kā mēneša laikā pēc pašvaldības SIA „Ventspils 

reiss” attiecīga Dalībnieku sapulces lēmuma pieņemšanas, organizēt pilnvarojuma līguma sagatavošanu 

un iesniegšanu parakstīšanai pašvaldības SIA „Ventspils reiss” kapitāla daļu turētāja pārstāvim ar šī 

lēmuma 1.punktā minēto personu. 

 

Sēdes vadītājs, 

 

Domes priekšsēdētājs          J.Vītoliņš 


