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2021.gada 26.augustā Nr.231
(protokols Nr.9, 22.§)

Par  Valmieras  novada  pašvaldībai  piederošo
“Valmieras  piens”,  akciju  sabiedrība  akciju
atsavināšanu

Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmā daļa cita starpā nosaka,  ka dome var  izskatīt
jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā. 

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 6.punktā noteikts, ka
novada pašvaldība ir attiecīgajā novadā iekļauto pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un
saistību pārņēmēja. 

Ar  Valmieras  novada  pašvaldības  domes  2021.gada  8.jūlija  lēmumu  Nr.12  Par
kapitālsabiedrību  kapitāla  daļu/akciju  īpašnieku  maiņu  (protokols  Nr.3,  4.§)  nolemts,  ka  ar
2021.gada 1.jūliju par Valmieras novada pašvaldībā apvienotajām pašvaldībām piederošo kapitāla
daļu/akciju  kapitāla  daļu/akciju  turētāju  (īpašnieku)  kapitālsabiedrībās,  t.sk.  “Valmieras  piens”,
akciju sabiedrība, reģistrācijas Nr.40003020475 (turpmāk – Sabiedrība), tiek noteikta Valmieras
novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība).

Sabiedrības statūtu 9.punktā noteikts, ka tās galvenie komercdarbības veidi ir piena produktu
ražošana  un  citu  pārtikas  produktu  ražošana.  Sabiedrības  reģistrētais  un  apmaksātais
pamatkapitāls  ir  5  530  963,20  euro  (pieci  miljoni  pieci  simti  trīsdesmit  tūkstoši  deviņi  simti
sešdesmit  trīs  euro,  20  centi).  Pamatkapitāls  sastāv  no  3  950 688  (trīs  miljoni  deviņi  simti
piecdesmit tūkstoši seši simti astoņdesmit astoņām) akcijām, katras akcijas nominālvērtība ir 1,40
euro (viens euro, 40 centi). Pašvaldībai pieder 1 183 (viens tūkstotis viens simts astoņdesmit trīs)
akcijas ar kopējo nominālvērtību 1 656,20 euro (viens tūkstotis seši simti piecdesmit seši euro, 20
centi), kas ir  0,03 % no kopējā Sabiedrības pamatkapitāla. 

Publiskas  personas  kapitāla  daļu  un  kapitālsabiedrību  pārvaldības  likuma  (turpmāk  –
Pārvaldības likums)  4.panta pirmajā daļā noteikts, ka publiska persona drīkst iegūt un saglabāt
līdzdalību kapitālsabiedrībā atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.pantam.

Saskaņā ar Valsts  pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmo daļu publiska persona savu
funkciju efektīvai izpildei var dibināt kapitālsabiedrību vai iegūt līdzdalību esošā kapitālsabiedrībā,
ja īstenojas viens no šādiem nosacījumiem: 

1) tiek novērsta tirgus nepilnība – situācija, kad tirgus nav spējīgs nodrošināt sabiedrības
interešu īstenošanu attiecīgajā jomā;

2) publiskas  personas  kapitālsabiedrības  vai  publisku  personu  kontrolētas
kapitālsabiedrības  darbības  rezultātā  tiek  radītas  preces  vai  pakalpojumi,  kas  ir
stratēģiski  svarīgi  valsts vai pašvaldības administratīvās teritorijas attīstībai vai  valsts
drošībai;

3) tiek  pārvaldīti  tādi  īpašumi,  kas  ir  stratēģiski  svarīgi  valsts  vai  pašvaldības
administratīvās teritorijas attīstībai vai valsts drošībai.

Pašvaldības līdzdalība Sabiedrībā nav saglabājama, jo:
1) Sabiedrības  galvenie komercdarbības veidi ir piena produktu ražošana un citu pārtikas

produktu ražošana, kas nav pašvaldības funkcija;



2) nav konstatējama  Valsts  pārvaldes  iekārtas  likuma 88.panta  pirmajai  daļai  atbilstošu
nosacījumu esamība.

Pārvaldības  likuma  9.panta  pirmā  daļa  nosaka,  ka  lēmumu  par  publiskas  personas
līdzdalības  izbeigšanu  kapitālsabiedrībā  pieņem  attiecīgās  publiskās  personas  augstākā
lēmējinstitūcija, savukārt ceturtā daļa nosaka, ka šā panta pirmajā, otrajā un trešajā daļā minētajos
lēmumos norāda publiskas personas līdzdalības izbeigšanas kārtību.

Komerclikuma  238.panta  pirmajā  daļā  noteikts,  ka   akcionārs  var  brīvi  atsavināt  savas
akcijas.  Sabiedrības  statūtu  4.1.punktā  noteiks,  ka  akcionārs  ir  tiesīgs  brīvi  atsavināt  tam
piederošās  Sabiedrības  akcijas,  savukārt  4.2.punktā  noteikts,  ka  akciju  pārdošanas  gadījumā
pārējiem Sabiedrības akcionāriem nav pirmpirkuma tiesības uz pārdodamo akciju.

Pārvaldības likuma 1.panta pirmās daļas 1.punktā norādīts, ka ar terminu “kapitāla daļas” –
Pārvaldības likumā tiek saprastas  kapitāla  daļas  sabiedrībā ar  ierobežotu  atbildību vai  akcijas
akciju  sabiedrībā.  Pārvaldības  likuma  H  sadaļas  XXIII  nodaļā  ir  noteikta  publiskai  personai
piederošo kapitāla daļu pārdošanas kārtība. Pārvaldības likums 138.panta pirmajā daļā ir noteikts,
ka  lēmumu  par  kapitāla  daļu  pārdošanu  pieņem  attiecīgās  publiskās  personas  augstākā
lēmējinstitūcija.  Savukārt  Pārvaldības  likuma  140.panta  pirmās  daļas  1.punkts  nosaka,  ka
publiskas personas kapitāla daļu pārdošanas sākotnējo vērtību (turpmāk — sākotnējā vērtība), ja
tiek pārdotas kapitāla daļas, kuru vērtība, kas noteikta pēc pašu kapitāla metodes (saskaņā ar
pēdējo revidēto gada pārskatu), ir mazāka par 15 000  euro,  nosaka kapitāla daļu pārdevējs ar
pašu kapitāla  metodi. Publiskas  personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta otrā daļa  cita
starpā nosaka,  ka publiskas  personas mantas atsavināšanas pamatveids ir  mantas pārdošana
izsolē.

Saskaņā ar 2020.  gada pārskatu Sabiedrības pašu kapitāls uz 2020.gada 31.decembri  ir
4 060 422  euro (četri  miljoni  sešdesmit  tūkstoši  četri  simti  divdesmit  divi  euro),  kuru  veido
iepriekšējo  gadu  nesadalītā   peļņa  vai  nesegtie  zaudējumi,  kā  arī  pārskata  gada  (2020.gada)
peļņa vai zaudējumi un izveidotās rezerves.

Atbilstoši  Pašvaldībai  piederošajām  1183  akcijām,  ar  vienas  akcijas  nominālvērtību  1,40
euro (viens euro, 40 centi), kas ieguldījuma kopsummā sastāda 1 656,20 euro (viens tūkstotis seši
simti piecdesmit seši euro, 20 centi), pie līdzdalības procenta 0,03 %, pašu kapitāls uz 2020.gada
31.decembri aprēķināts 1218,13 euro (viens tūkstotis divi simti astoņpadsmit euro, 13 centi). 

Ņemot  vērā  minēto  un  pamatojoties  uz  likuma  “Par  pašvaldībām”  21.panta  pirmo daļu,
Komerclikuma 238.pantu, Pārvaldības likuma 4.panta pirmo daļu, 9.panta pirmo un ceturto daļu,
138.panta pirmo daļu, 140.panta pirmās daļas 1.punktu, 141.pantu, Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 3.panta otro daļu un Pašvaldības domes pastāvīgo komiteju kopīgās sēdes
19.08.2021. atzinumu,

Pašvaldības dome, balsojot: PAR – 15 (J.Baiks, R.Gailums, J.Olmanis, G.Gladkins, J.Skrastiņš,
G.Ķibere,  J.Dainis,  A.Klepers,  G.Štrombergs,  K.Kļaviņš,  H.Rokpelnis,  V.Ecmanis,  E.Grandāns,
J.Grasbergs, M.Bērziņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

1. izbeigt  Pašvaldības  līdzdalību  Sabiedrībā  un  pārdot  Pašvaldībai  piederošās  Sabiedrības
akcijas;

2. noteikt  Pašvaldībai  piederošo  Sabiedrības  akciju  pārdošanas  sākotnējo  vērtību  pēc  pašu
kapitāla  metodes  saskaņā  ar  2020.gada  pārskatu  1218,13  euro (viens  tūkstotis  divi  simti
astoņpadsmit euro, 13 centi);

3. apstiprināt Pašvaldībai piederošo Sabiedrības akciju pārdošanas noteikumus (pielikums);
4. uzdot Valmieras pilsētas pašvaldības Īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijai  veikt

Pašvaldībai piederošo Sabiedrības akciju pārdošanas procesu (t.sk.  nodrošināt Pārvaldības
likuma  141.panta  otrajā  daļā  minēto  uzdevumu  izpildi),  izskatīt  un  apstiprināt  izsoles
rezultātus;

5. uzdot Valmieras pilsētas pašvaldības iestādes “Attīstības pārvalde” struktūrvienībai “Kapitāla
pārvaldības  nodaļa”  pēc  izsoles  rezultātu  apstiprināšanas  sagatavot  un  izsniegt  akciju
nosolītājam parakstīšanai akciju pirkuma līgumu un nodošana-pieņemšanas aktu.

Pielikumā:  Valmieras novada pašvaldībai piederošo “Valmieras piens”, akciju sabiedrība akciju
pārdošanas noteikumi ar pielikumiem kopā uz 10 lappusēm.



Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts) Jānis Baiks
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