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Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Komunālserviss TILDe”, vienotais reģistrācijas 

Nr.50103420091 (turpmāk – SIA “Komunālserviss TILDe”) vienīgais dalībnieks, kurš pārstāv 

2852791 daļas, kas ir 100% balsstiesīgā pamatkapitāla: Tukuma novada pašvaldības kapitāla 

daļu turētāja pārstāvis – Tukuma novada pašvaldības izpilddirektors Ivars Liepiņš (turpmāk – 

pašvaldības izpilddirektors Ivars Liepiņš). 

 

[1] Ar SIA “Komunālserviss TILDe” 2022. gada 2. decembra dalībnieku sapulces lēmuma 

Nr.11, 1.1. punktu no SIA “Komunālserviss TILDe” valdes locekļa amata tika atsaukts Sergejs 

Kirilovs, personas kods 220174-12368, dzīvesvieta Liepu iela 13-14, Lapmežciems, 

Lapmežciema pagasts, Tukuma novads, LV-3118. 

Ar šā paša dalībnieka lēmuma 1.4. punktu, pašvaldības izpilddirektors Ivars Liepiņš 

uzdeva Tukuma novada pašvaldības izpilddirektora vietniecei kapitālsabiedrību un 

administratīvajos jautājumos Baibai Pļaviņai, personas kods 170874-11081, akceptēt 

elektroniskos maksājumus SIA “Komunālserviss TILDe” norēķinu kontos, kurus pirms tam 

pārbaudīt Tukuma novada pašvaldības Audita un kontroles nodaļas vadītāja Inese Valtere, 

personas kods 251178-12207. 

 

[2] 2022. gada 13. decembrī pašvaldības izpilddirektors Ivars Liepiņš pieņēma 

SIA “Komunālserviss TILDe” dalībnieku sapulces lēmumu Nr.12, ievēlot uz 5 gadiem Valdi 

Mitenbergu, personas kods 170371-11072, dzīvesvieta Ed.Veidenbauma ielā 1-38, Tukumā, LV-

3101, par SIA “Komunālserviss TILDe” valdes locekli.  

Uzņēmumu reģistrā Valdis Mitenbergs kā SIA “Komunālserviss TILDe” valdes loceklis ir 

reģistrēts 2022. gada 15. decembrī.  

 

Ņemot vērā minēto, pašvaldības izpilddirektors Ivars Liepiņš: 

 

NOLEMJ: 

 

1. atcelt SIA “Komunālserviss TILDe” 2022. gada 2. decembra dalībnieku sapulces lēmuma 

Nr.11, 1.4. punktu, kas uzdeva Tukuma novada pašvaldības izpilddirektora vietniecei 

kapitālsabiedrību un administratīvajos jautājumos Baibai Pļaviņai, personas kods 170874-

11081, akceptēt elektroniskos maksājumus SIA “Komunālserviss TILDe” norēķinu kontos, 

kurus pirms tam pārbaudīt Tukuma novada pašvaldības Audita un kontroles nodaļas vadītāja 

Inese Valtere, personas kods 251178-12207. 

 

 

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis -    

Tukuma novada pašvaldības izpilddirektors      I.Liepiņš 
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