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Par mantisko ieguldījumu

Īstenojot  Eiropas  Savienības  fonda  projektu  Nr.4.2.2.0/18/I/064
"Energoefektivitātes paaugstināšana Liepājas pilsētas pašvaldības ēkā Peldu ielā 5,
Liepājā"  par  pašvaldības  līdzekļiem  ir  izbūvēta  un  uzstādīta  elektrotransprtlīdzekļu
elektrouzlādes stacija Delta UFC (turpmāk - elektrouzlādes stacija).

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta 4.punkts paredz, ka
pašvaldība kustamo mantu var atsavināt, to ieguldot kapitālsabiedrības pamatkapitālā. 

Liepājas  pilsētas  domes  2015.gada  10.decembra  lēmumā  Nr.544  "Par
kapitālsabiedrībām", ar kuru citstarp tika izvērtēta līdzdalības pamatotība SIA "Liepājas
autostāvvietas"  (15.pielikums),  norādīts,  ka ar  Liepājas  pilsētas  domes  lēmumu  ir
apstiprināts  pārvaldītājs,  kurš  ir  tiesīgs  ierīkot,  uzturēt  un  apkalpot  maksas
autostāvvietas  Liepājas  pilsētas  administratīvās  teritorijas  ielu  sarkano  līniju  un
Liepājas pilsētas pašvaldības valdījumā esošo īpašumu robežās. Minēto pašvaldības
funkciju  un uzdevumu izpildei  pašvaldība dibināja  SIA "Liepājas  autostāvvietas",  lai
uzlabotu  satiksmes  organizācijas  plūsmu  Liepājas  pilsētā,  nodrošinot  maksas
autostāvvietu  lietotājiem  iespēju  novietot  savus  transportlīdzekļus  uz  vienlīdzīgiem
noteikumiem.  Liepājas  pilsētas  attīstības  programmā 2015.-2020.  gadam ir  izvirzīta
tematika (T 2.1.7.) - ērta, droša un videi draudzīga pārvietošanās pilsētā. Rīcību plānā
2015.-2020.gadam  ir  ietverts,  ka  SIA  "Liepājas  autostāvvietas"  ir  atbildīga  par
sekojošas rīcības (R 2.1.7.(6.)) īstenošanu - turpināt izstrādāt efektīvākos risinājumus
transportlīdzekļu  novietošanai  pilsētas  centra  daļā  un  pie  nozīmīgākajiem
sabiedriskajiem objektiem pilsētā.  Lai  sekmīgi  attīstītos  tūrisma nozare  un pieaugtu
tūristu  skaits  pilsētā,  svarīgi  ir  nodrošināt  viesu  ērtībām atbilstošu  infrastruktūru  un
apkalpošanu.  SIA "Liepājas autostāvvietas" Liepājas pilsētas centrā apsaimnieko 22
maksas autostāvvietas, kurās kopā ir vieta 440 automašīnām. Veicinot videi draudzīga
transporta  izmantošanu  pilsētā,  SIA  "Liepājas  autostāvvietas"  plāno  pašvaldības
autostāvvietās  uzstādīt  elektromobiļu  ātrās  uzlādes  stacijas.  SIA  "Liepājas
autostāvvietas"  ir  izveidojusi  efektīvu  un  klientiem  pretimnākošu  kontroles  un
brīdinājuma sistēmu. Tāpat SIA "Liepājas autostāvvietas" ir izstrādājusi noteikumus par
autostāvvietu  izmantošanu bez maksas,  piemēram,  invalīdiem,  operatīvā  transporta
vadītājiem,  elektromobiļu  vadītājiem.  Lai  piedāvātu  klientiem  labāku  servisu,  SIA
"Liepājas  autostāvvietas"  pastāvīgi  attīsta  jaunus  pakalpojumus,  tādējādi  spējot
nodrošināt savai darbībai augstas kvalitātes standartu. 

Lai  nodrošinātu  elektrouzlādes  stacijas  apsaimniekošanu,  uzturēšanu,
elektrouzlādes  pakalpojuma  pieejamību  iedzīvotājiem  un  lietderīgu  rīcību  ar
pašvaldībai  piederošo  mantu,  elektrouzlādes  stacija  nododama  pašvaldības
kapitālsabiedrībai SIA "Liepājas autostāvvietas" autostāvvietu pakalpojuma sniegšanai,
tādējādi  veicinot  elektrotransportlīdzekļu  uzlādes  tīklu  infrastruktūras  attīstību  un
modernizāciju.

Atbilstoši  Publiskas  personas  kapitāla  daļu  un  kapitālsabiedrību  pārvaldības



likuma  63.panta  pirmās  daļas  1.punktam  elektrouzlādes  stacija  nododama
kapitālsabiedrībai  SIA  "Liepājas  autostāvvietas",  izdarot  ieguldījumu  sabiedrības
pamatkapitālā un pretī saņemot attiecīgu skaitu jaunu daļu.

Saskaņā  ar  sertificēta  mantiskā  ieguldījuma  novērtēšanas  eksperta  veikto
novērtējumu, elektrouzlādes stacijas vērtība noteikta 35 000 EUR.

 Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 40.pantu,
41.panta trešo daļu, Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības
likuma 63.panta  pirmās daļas  1.punktu,  likuma "Par  pašvaldībām" 21.panta  pirmās
daļas  27.punktu  un izskatot  Liepājas  pilsētas  domes pastāvīgās Finanšu  komitejas
2020.gada  10.septembra  lēmumu  (sēdes  protokola  Nr.9),  LIEPĀJAS  PILSĒTAS
DOME

N O L E M J :

1.  Atsavināt  Liepājas  pilsētas  pašvaldībai  piederošu  pamatlīdzekli  -
elektrotransportlīdzekļu uzlādes staciju Delta UFC, kas atrodas Peldu ielā 5, Liepājā,
ieguldot  SIA  "Liepājas  autostāvvietas"  pamatkapitālā  kā  mantisko  ieguldījumu
35 000  EUR vērtībā  saskaņā  ar  Uzņēmumu reģistra  atzīta  mantiskā  novērtēšanas
eksperta 2020.gada 2.septembra novērtējumu.

2. Uzdot SIA "Liepājas autostāvvietas" valdei un kapitāla daļu turētāja pārstāvim
veikt normatīvajos aktos paredzētās darbības lēmuma izpildei.

3. Uzdot Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas pašvaldības
administrācija"  Finanšu  pārvaldei  pēc  lēmuma  1.punkta  izpildes  izslēgt  atsavināto
mantu  no  grāmatvedības  uzskaites,  organizēt  nodošanas  un  pieņemšanas  akta
sagatavošanu par mantas nodošanu SIA "Liepājas autostāvvietas".

4.  Liepājas  pilsētas  pašvaldības  izpilddirektora  vietniekam  (īpašumu
jautājumos)  kontrolēt lēmuma izpildi.
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Nosūtāms: SIA  "Liepājas  autostāvvietas",  Juridiskajai  daļai,  Finanšu  pārvaldei,
pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvim


