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Par minimālo dividendēs izmaksājamo peļņas daļu
un tās iemaksas kārtību pašvaldības budžetā
Izdoti saskaņā ar likuma "Par valsts un
pašvaldību
kapitāla
daļām
un
kapitālsabiedrībām" 3.panta otro daļu un
37.pantu

1. Noteikumi nosaka Valkas novada domes (turpmāk Domes) kapitālsabiedrībām (turpmāk
Kapitālsabiedrība(s)) minimālo dividendēs izmaksājamo peļņas daļu (procentos no
sabiedrības tīrās peļņas), kā arī nosaka kārtību, kādā Kapitālsabiedrības iemaksā Domes
budžetā dividendēs izmaksājamo peļņas daļu.
2. Kapitālsabiedrību izmaksājamā Domei piekritīgā peļņas daļa (turpmāk – dividendes) ir
Kapitālsabiedrības dalībnieku sapulces lēmumā noteiktā Kapitālsabiedrības peļņas daļa,
kura Domei piekrīt proporcionāli Domei piederošo kapitāla daļu (akciju) nominālvērtību
summai.
3. Minimālā dividendēs izmaksājamā peļņas daļa Kapitālsabiedrībām ir 10 procenti no
attiecīgās Kapitālsabiedrības tīrās peļņas, izņemot šo noteikumu 7.punktā minēto
gadījumu.
4. Pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis publiski privātās un privātās
kapitālsabiedrības, kurā pašvaldībai nav izšķirošā ietekme, kārtējā dalībnieku (akcionāru)
sapulces sasaukumā par gada pārskata apstiprināšanu un pārskata gada peļņas
izlietošanu sniedz priekšlikumu noteikt dividendēs izmaksājamo peļņas daļu ne mazāku
par 10 procentiem no tīrās pārskata gada peļņas.
5. Konkrēto dividendēs izmaksājamo peļņas daļu saskaņā ar revidētiem gada pārskatiem
nosaka pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis, bet ne mazāku par 3.punktā minēto
dividendēs izmaksājamo peļņas daļas apmēru.
6. Dividendes netiek noteiktas, aprēķinātas un izmaksātas, ja no gada pārskata izriet, ka
Kapitālsabiedrības pašu kapitāls ir mazāks par pamatkapitālu.
7. Dome, pēc pašvaldības kapitāla daļas turētāja pārstāvja pamatota priekšlikuma, kuru
sagatavojusi Kapitālsabiedrības valde, Kapitālsabiedrībai var noteikt atšķirīgu dividendēs
izmaksājamo minimālo peļņas daļu par attiecīgo pārskata gadu, nekā noteikts 3.punktā.
Attiecīgu priekšlikumu pašvaldības kapitāla daļas turētāja pārstāvis iesniedz Domei
vienlaikus ar šādu Kapitālsabiedrības tīrās peļņas izlietojuma pamatojumu:
7.1.
ekonomisko pamatojumu, ja ir nepieciešams novērst draudus Kapitālsabiedrības
ilgtspējīgai attīstībai un konkurētspējas saglabāšanai;
7.2.
tiesisko pamatojumu, ja atšķirīga dividendēs izmaksājamā minimālā peļņas daļa
noteikta, pamatojoties uz Kapitālsabiedrības dalībnieka līgumu;
7.3.
ja nesadalītā peļņa tiek novirzīta Kapitālsabiedrības attīstībai vai iepriekšējo
periodu zaudējumu segšanai.

8. 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 mērķus:
8.1.
ilgtermiņa ieguldījumi ir pamatlīdzekļu un tehnoloģisko iekārtu iegāde, jaunu ēku
un būvju celtniecība, kā arī ieguldījumi ēku un būvju renovācijā un rekonstrukcijā,
kas nākotnē dos ekonomiskos labumus;
8.2.
īstermiņa ieguldījumi ir līdzekļu izlietošana 8.1.punktā minētajos veidos, ja
līdzekļus paredzēts izlietot tuvāko 12 mēnešu laikā vai parastā saimnieciskās
darbības ciklā.
2
9. Pašvaldības kapitāla daļas turētāja pārstāvis nodrošina, ka lēmumu par
Kapitālsabiedrības peļņas sadali un dividenžu apstiprināšanu pieņem sabiedrības valde
vienlaicīgi ar gada pārskata apstiprināšanu.
10. Pašvaldības kapitālsabiedrības valde nodrošina, ka Kapitālsabiedrība, sagatavojot un
iesniedzot kārtējai dalībnieku sapulcei priekšlikumu par peļņas izlietošanu, norāda
konkrēti peļņas izlietošanas mērķi, kā arī iesniedz detalizētu informāciju par iepriekšējā
gada nesadalītās peļņas izlietošanu atbilstoši noteiktajiem mērķiem.
11. Pašvaldības kapitālsabiedrības valde nodrošina, ka Kapitālsabiedrības dividendes
iemaksā Domes pamatbudžeta norādītajā kontā ne vēlāk kā 6 mēnešu laikā pēc lēmuma
pieņemšanas par Kapitālsabiedrības peļņas sadali un dividenžu apstiprināšanu.
12. Šie noteikumi stājas spēkā 2013.gada 1.februārī.
Valkas novada domes priekšsēdētājs
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