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APSTIPRINĀTI 

Ar Priekules novada pašvaldības domes  

            2015.gada 30.decembra sēdes lēmumu 

(prot. Nr. 17, 2.)  

 

NOTEIKUMI 
Priekulē 

 

Kārtība, kādā tiek noteikta dividendēs izmaksājamās peļņas daļa  

kapitālsabiedrībās, kurās Priekules novada pašvaldībai ir izšķirošā ietekme 

 

        Izdoti saskaņā ar  

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma  

35.panta pirmo daļu un  

Pārejas noteikumu 5.punkta 2.apakšpunktu 

 

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek noteikta dividendēs izmaksājamā peļņas daļa 

kapitālsabiedrībās, kurās Priekules novada pašvaldībai (turpmāk – pašvaldība) ir izšķirošā 

ietekme, kā arī kapitāla daļu turētāja pārstāvja rīcību, izlietojot pašvaldības kā dalībnieka 

tiesības lemt par dividendēs izmaksājamās peļņas daļu, kapitālsabiedrībās, kurās 

pašvaldībai pieder kapitāla daļas.  

2. Noteikumu mērķis ir nodrošināt labas korporatīvās pārvaldības principu ievērošanu un 

veicināt pašvaldības ieguldītā kapitāla lielāku atdevi.  

3. Minimālā dividendēs izmaksājamā peļņas daļa kapitālsabiedrībām, kurās pašvaldībai ir 

izšķirošā ietekme, ir 10 procenti no pārskata gada tīrās peļņas.  

4. Kapitālsabiedrībās, kurās pašvaldībai pieder kapitāla daļas, taču nav nodrošināta izšķirošā 

ietekme, kapitāla daļu turētāja pārstāvis, izskatot dalībnieku sapulcē jautājumu par pārskata 

gada peļņas sadali, sniedz priekšlikumu noteikt dividendēs izmaksājamo peļņas daļu ne 

mazāku par 10 procentiem no pārskata gada tīrās peļņas.  

5. Konkrēto dividendēs izmaksājamo peļņas daļu saskaņā ar revidētiem gada pārskatiem 

nosaka kapitāla daļu turētāja pārstāvis, ievērojot šo noteikumu 8.punktā minētos 

apsvērumus un ņemot vērā, ka tā nedrīkst būt mazāka par 10 procentiem no pārskata gada 

tīrās peļņas. 

6. Dividendes netiek noteiktas, aprēķinātas un izmaksātas, ja no kapitālsabiedrības gada 

pārskata izriet, ka sabiedrības pašu kapitāls ir mazāks par pamatkapitālu. 

7. Kapitāla daļu turētāja pārstāvis pēc kapitālsabiedrības pārvaldes institūcijas pamatota 

priekšlikuma var rosināt pašvaldības domē jautājuma izskatīšanu par atšķirīgu minimālo 

dividendēs izmaksājamās peļņas daļas noteikšanu, ja tas ir nepieciešams, lai novērstu 
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draudus kapitālsabiedrības ilgtspējīgai attīstībai un nodrošinātu konkurētspējas 

saglabāšanu. 

8. Izskatot šo noteikumu 7.punktā minēto jautājumu, pašvaldības dome ņem vērā: 

8.1. Kapitālsabiedrības mērķus un to īstenošanu; 

8.2. Kapitālsabiedrības budžeta plānu un tajā iekļauto peļņas prognozi; 

8.3. Vidēja termiņa darbības stratēģijā iekļauto informāciju par plānoto sabiedrības 

budžetu nākamajiem gadiem, turpmākajiem kapitālsabiedrības attīstības un 

investīciju piesaistes virzieniem, finanšu ieguldījumiem un to avotiem, kā arī 

citiem pasākumiem, kas palielina kapitālsabiedrības vērtību un kapitāla turpmāko 

atdevi; 

8.4. Nepieciešamību nodrošināt optimālu kapitāla struktūru (pašu kapitāla un aizņemtā 

kapitāla attiecību), sabalansējot finanšu riskus, kā arī izvērtējot kapitāla 

pietiekamības un atdeves rādītājus.   

9.  Kapitālsabiedrības nesadalītā peļņa tiek novirzīta kapitālsabiedrības attīstībai vai 

iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai.  

10. Nesadalītās peļņas novirzīšana kapitālsabiedrības attīstībai nozīmē ilgtermiņa vai 

īstermiņa ieguldījumus, kas nepieciešami kapitālsabiedrības saimnieciskās darbības 

nodrošināšanai, ilgtspējīgai attīstībai un konkurētspējas saglabāšanai, ņemot vērā 

kapitālsabiedrības darbības stratēģijā noteiktos kapitālsabiedrības mērķus.  

11. Kapitālsabiedrības valde, sagatavojot un iesniedzot kārtējai dalībnieku sapulcei 

priekšlikumu par peļņas izlietojumu, norāda konkrētu peļņas izlietošanas mērķi, kā arī 

sniedz detalizētu informāciju par iepriekšējā gada peļņas izlietojumu atbilstoši noteiktajiem 

mērķiem.  

12. Aprēķinātās dividendes ieskaitāmas pašvaldības pamatbudžeta kontā ne vēlāk kā sešu 

mēnešu laikā no kārtējās dalībnieku sapulces lēmuma par peļņas sadali pieņemšanas 

dienas.  

13. Šie noteikumi piemērojami, sākot ar 2015.gada pārskata gadu. 

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja     Vija Jablonska 

 

 


