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LĒMUMS 
Rēzeknē 

 
2022.gada 7.jūlijā Nr. 704 (prot. Nr. 18, 3.§) 
 
Par SIA "Viļānu slimnīca" pārveidi par pašvaldības iestādi "Veselības un sociālās aprūpes 

centrs "Viļāni"" 
 

Rēzeknes novada dome 2022. gada 21. aprīlī pieņēma lēmumu Nr. 375 (Prot. Nr.12, 
11.§) “Par SIA “Viļānu slimnīca” pārveides par pašvaldības iestādi “Veselības un sociālās 
aprūpes centrs “Viļāni”” uzsākšanu”. 

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma, turpmāk – 
Pārvaldības likums, 163. panta pirmā daļa nosaka, ka pēc kreditoru apzināšanas atbilstoši šā 
likuma 162.pantā noteiktajai kārtībai publiskas personas augstākā lēmējinstitūcija pieņem 
lēmumu par publiskas personas kapitālsabiedrības pārveidi par iestādi, nosakot: 

1) par iestādi pārveidojamās kapitālsabiedrības firmu un reģistrācijas numuru; 
2) izveidojamo iestādi, tās nosaukumu, padotības formu un atvasinātas publiskas 

personas institūciju un amatpersonu, kuras padotībā iestāde nodota; 
3) kārtību, kādā ieceļ amatā izveidotās iestādes (publiskās aģentūras) vadītāju; 
4) termiņu, līdz kuram valde iesniedz pieteikumu par kapitālsabiedrības izslēgšanu no 

komercreģistra; 
5) datumu, ar kuru kapitālsabiedrība izslēdzama no komercreģistra. 
Lēmums par pašvaldības SIA “Viļānu slimnīca” pārveides uzsākšanu publicēts oficiālajā 

izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 2022.gada 29.aprīlī.  
Pārvaldības likuma 163.panta otrā daļa nosaka, ka komersantu izslēdz no komercreģistra, 

pamatojoties uz šā panta pirmajā daļā minēto publiskas personas augstākās lēmējinstitūcijas 
lēmumu. Kapitālsabiedrību izslēdz ar datumu, kas noteikts publiskas personas augstākās 
lēmējinstitūcijas lēmumā atbilstoši šā panta pirmās daļas 5.punktam. 

Pārvaldības likuma 163.panta trešā daļa nosaka, ka valde iesniedz komercreģistra iestādei 
pieteikumu par kapitālsabiedrības izslēgšanu no komercreģistra. Pieteikumam pievieno publiskas 
personas augstākās lēmējinstitūcijas lēmumu. 

Pārvaldības likuma 163.panta ceturtā daļa nosaka, ka, pārveidojot publiskas personas 
kapitālsabiedrību par iestādi, viss kapitālsabiedrības īpašums pāriet izveidotajai iestādei, ja vien 
lēmumā par pārveidi nav noteikts citādi. Izveidotā iestāde ir pārveidotās publiskas personas 
kapitālsabiedrības tiesību un pienākumu pārņēmēja. 

Pārvaldības likuma 163.panta piektā daļa nosaka, ka iestāde sāk darbu ar 
kapitālsabiedrības izslēgšanu no komercreģistra. 

Pārvaldības likuma 163.panta sestā daļa nosaka, ka ar kapitālsabiedrības izslēgšanu no 
komercreģistra pilnvaras izbeidzas kapitālsabiedrības valdes un padomes locekļiem. 

Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 1.panta 3.punktu, 27. pantu, 28.pantu, 
30.panta otro daļu, likuma ,,Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu, 21.panta pirmās 
daļas 8.punktu, Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 161. 
pantu, 163. pantu, ievērojot 2022. gada 21. aprīļa Rēzeknes novada domes lēmumu Nr. 375 



(Prot. Nr.12, 11.§) un ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2022.gada 7.jūlija atzinumu, 
Rēzeknes novada dome nolemj:  

1. Pārveidot pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Viļānu slimnīca”, reģistrācijas 
numurs: 40003235190, juridiskā adrese: Rīgas iela 57A, Viļāni, Viļānu novads, LV - 
4650, turpmāk – SIA “Viļānu slimnīca”, par Rēzeknes novada pašvaldības iestādi 
“Veselības un sociālās aprūpes centrs “Viļāni”” ar juridisko adresi: Rīgas iela 57A, 
Viļāni, Rēzeknes novads, LV – 4650. 

2. Noteikt, ka iestāde “Veselības un sociālās aprūpes centrs “Viļāni”” tiek izveidota ar 
2022. gada 1.augustu un darbību uzsāk ar 2022.gada 5.augustu pēc SIA “Viļānu 
slimnīca” izslēgšanas no komercreģistra. 

3. Noteikt, ka SIA “Viļānu slimnīca” tiek izslēgta no komercreģistra 2022.gada 4.augustā 
(2022.gada 4.augusts – SIA “Viļānu slimnīca” pēdējā darbības diena). 

4. Noteikt, ka iestāde “Veselības un sociālās aprūpes centrs “Viļāni”” ir Rēzeknes novada 
domes pārraudzībā esoša pašvaldības iestāde, kam noteikta kompetence veselības un 
sociālās aprūpes pakalpojumu sniegšanas jomā.  

5. Noteikt, ka iestāde “Veselības un sociālās aprūpes centrs “Viļāni”” ir SIA “Viļānu 
slimnīca” mantas, tiesību, prasību un saistību pārņēmēja. 

6. Uzdot SIA “Viļānu slimnīca” valdei, ko pārstāv vienīgais valdes loceklis Juris Galerijs 
Vidiņš, iesniegt pieteikumu Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram par SIA “Viļānu 
slimnīca” izslēgšanu no komercreģistra līdz 2022.gada 1.augustam.  

7. Apstiprināt iestādes “Veselības un sociālās aprūpes centrs “Viļāni”” nolikumu (nolikums 
pievienots).  

8. Apstiprināt iestādes “Veselības un sociālās aprūpes centrs “Viļāni”” amatu un mēnešalgu 
sarakstu (saraksts pievienots). 

9.  Izsludināt atklātu konkursu uz iestādes “Veselības un sociālās aprūpes centrs “Viļāni”” 
vadītāja amatu atbilstoši Rēzeknes novada pašvaldības noteikumiem „Par personāla 
atlases kārtību Rēzeknes novada pašvaldībā” līdz 2022.gada 11.jūlijam. Iestādes vadītāju 
apstiprina amatā Rēzeknes novada dome. 

10. Līdz lēmuma 9. punktā norādītā konkursa noslēgumam un iestādes “Veselības un 
sociālās aprūpes centrs “Viļāni”” vadītāja darba attiecību uzsākšanas brīdim par iestādes 
“Veselības un sociālās aprūpes centrs “Viļāni”” vadītāja pienākumu izpildītāju iecelt Juri 
Galeriju Vidiņu.  

11. Noteikt, ka par šī lēmuma izpildi atbildīgs ir Rēzeknes novada pašvaldības 
izpilddirektors. 

 
 
 Domes priekšsēdētājs                                                        Monvīds Švarcs 
 
 
 
 
 


