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Par  Valmieras  novada  pašvaldības  izstāšanos
no Kauguru kooperatīvā krājaizdevu sabiedrības

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

Ņemot  vērā,  ka  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,  Valmieras  novada  pašvaldība  (turpmāk  –
Pašvaldība)  ir Kauguru  kooperatīvā  krājaizdevu  sabiedrības,  reģistrācijas  Nr.44103020247,
(turpmāk – Kauguru KKS) biedrs. 

Kauguru  KKS  26.04.2021.  izziņa  Nr.6/04/21  liecina,  ka  tās  pamatkapitāls  uz  2020.gada
31.decembri  ir  60 661  euro,  tas  sadalīts  4263 pajās,  vienas pajas  nominālvērtība  14.23  euro.
Pašvaldībai pieder 621 pajas, kas ir 14,56 %  no Kauguru KKS pamatkapitāla. 

Saskaņā ar  Kauguru KKS statūtu 1.7.punktu,  tās darbības galvenais  uzdevums ir  attīstīt
savos biedros  spēju  darboties  kopīgi,  lai  uz  savstarpējas  palīdzības un pašpārvaldes  principu
pamata,  veicinot  taupību,  veidotu  kredītresursus  biedru  personisko,  kā  arī  saimniecisko  un
sadzīves vajadzību apmierināšanai, tādējādi sekmējot viņu labklājību.

Krājaizdevu sabiedrību likuma 17.panta pirmajā daļā noteikts, ka tīrās peļņas daļa, kas paliek
pēc  atskaitījumiem  rezerves  kapitālā,  sadalāma  atbilstoši  krājaizdevu  sabiedrības  statūtu
noteikumiem. Saskaņā ar  Kauguru KKS statūtu 7.1.punktu ar biedru kopsapulces lēmumu peļņas
atlikums pēc nodokļu  un citu  obligātu  maksājumu izdarīšanas  tiek novirzīts  rezerves kapitāla
veidošanai. No minētā izriet, ka neatkarīgi no tā, cik liela būs  Kauguru KKS peļņa, Pašvaldība tās
daļu  nesaņems,  jo  peļņa  tiks  novirzīta  rezerves  kapitāla  veidošanai,  kuru  savukārt  var  izlietot
kredītu izsniegšanai. 

Saskaņā ar Kooperatīvo sabiedrību likuma 37.panta pirmo daļu  kooperatīvās sabiedrības
biedru kopsapulcē katram sabiedrības biedram neatkarīgi no tam piederošo paju skaita ir viena
balss. Tātad arī Pašvaldībai neatkarīgi no ieguldītās naudas apmēra ir biedru kopsapulcē ir tikai
viena balss un līdz ar to nav iespējas ietekmēt biedru kopsapulcē pieņemtos lēmumus  un nav tie-
šas kontroles par Kauguru KKS darbību.

Atbilstoši  Kauguru  kooperatīvās  krājaizdevu  sabiedrības  statūtu  4.17.punktam biedrs  var
izstāties no krājaizdevu sabiedrības vai atsavināt krājaizdevu sabiedrībai savas pajas, iesniedzot
krājaizdevu  sabiedrības  valdei  rakstveida  lūgumu  par  tā  izstāšanos  vai  paju  atsavināšanu
krājaizdevu sabiedrībai. 

Kauguru KKS statūtu 4.16.punktā noteikts, ka biedram, kas izstājies no sabiedrības, pajas
izmaksājamas  gada  laikā  no  gada  pārskata  apstiprināšanas  dienas,  ieturot  no  to  vērtības
zaudējumus, kas radušies. Gadījumā, ja biedram piederošo paju vērtība pārsniedz 10 procentus
no sabiedrības  pamatkapitāla, pajas tiek izmaksātas trīs gadu laikā, atmaksu veicot vienmērīgi pa
gadiem. 

Ņemot  vērā,  ka  pašvaldībai  piederošās  pajas  veido  14,56  %   no  Kauguru  KKS
pamatkapitāla, Pašvaldībai izstājoties no sabiedrības, tās tiks izmaksātas pašvaldībai trīs gadu
laikā, atmaksu veicot vienmērīgi pa gadiem.



Ņemot  vērā minēto un  pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu,  Kooperatīvo sabiedrību likuma 17.panta pirmo daļu un Pašvaldības domes pastāvīgo
komiteju kopīgās sēdes 19.08.2021. atzinumu,

Valmieras  novada  pašvaldības  dome,  balsojot:  PAR  –  13  (J.Baiks,  R.Gailums,  J.Olmanis,
G.Gladkins,  J.Skrastiņš,  G.Ķibere,  J.Dainis,  A.Klepers,  G.Štrombergs,  K.Kļaviņš,  E.Grandāns,
J.Grasbergs, M.Bērziņš), PRET – 2 ( H.Rokpelnis, V.Ecmanis), ATTURAS – nav, nolemj:

1. izstāties no Kauguru KKS;
2. uzdot  Valmieras pilsētas pašvaldības iestādes “Attīstības pārvalde” struktūrvienībai “Kapitāla

pārvaldības  nodaļa” paziņot  Kauguru  KKS  par  Pašvaldības  izstāšanos  no  kooperatīvās
sabiedrības.

Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts) Jānis Baiks
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