
LATVIJAS REPUBLIKA

VALMIERAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000043403, Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201

Tālrunis 64207120, e-pasts: pasts@valmierasnovads.lv, www.valmierasnovads.lv

LĒMUMS
Valmierā

2021.gada 28.oktobrī Nr.462
(protokols Nr.14, 31.§)

Par Pašvaldības SIA “RŪJIENAS SILTUMS”
pamatkapitāla palielināšanu

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu, kas cita starpā
nosaka, ka, pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības dibināt
kapitālsabiedrības, kā arī ieguldīt savus līdzekļus kapitālsabiedrībās, 21.panta pirmo daļu, kas cita
starpā nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā,
Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldes likuma 5.panta pirmo daļu, kas
nosaka, ka lēmumu par publiskas personas līdzdalības iegūšanu vai izšķirošās ietekmes iegūšanu vai
izbeigšanu kapitālsabiedrībā pieņem attiecīgās publiskās personas augstākā lēmējinstitūcija,
63.panta pirmās daļas 1.punktu, kas nosaka, ka sabiedrības pamatkapitālu var palielināt dalībniekiem
izdarot ieguldījumus sabiedrības pamatkapitālā un pretī saņemot attiecīgu skaitu jauno daļu; ņemot
vērā Rūjienas novada pašvaldības domes 17.12.2015. lēmumā (protokols Nr.11, 7.§) “Par Rūjienas
novada pašvaldības tiešo līdzdalību PSIA “Rūjienas siltums”” noteikto Pašvaldības SIA “RŪJIENAS
SILTUMS”, reģistrācijas Nr.44103023807, vispārējo stratēģisko mērķi – nodrošināt tehnoloģiski
efektīvu un kvalitatīvu ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamību Rūjienas novada teritorijā un
centralizētās siltumapgādes pakalpojuma nodrošināšanu Rūjienas pilsētā, t.sk. organizēt sniedzamo
pakalpojumu tehnoloģisko attīstību sabalansējot infrastruktūras attīstības nepieciešamību ar nākotnē
plānotajiem patēriņa apjomiem un pieejamajiem resursiem, Rūjienas novada pašvaldības
04.02.2021. saistošos noteikumus Nr.3/2021 (sēdes protokols Nr.2, 7.§) “Par Rūjienas novada
pašvaldības 2021.gada budžetu”,

Valmieras novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) domes pastāvīgo komiteju kopīgās
sēdes 21.10.2021. atzinumu,

Pašvaldības dome, balsojot: PAR – 17 (J.Baiks, R.Gailums, J.Olmanis, G.Gladkins, J.Skrastiņš,
G.Ķibere, T.Upners, J.Dainis, A.Klepers, G.Štrombergs, R.Muižnieks, K.Kļaviņš, H.Rokpelnis,
V.Ecmanis, E.Grandāns, J.Grasbergs, J.Upenieks), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

1. atbalstīt Pašvaldības SIA “RŪJIENAS SILTUMS” pamatkapitāla palielināšanu, palielinot
Pašvaldībai piederošo daļu skaitu, veicot naudas līdzekļu ieguldījumu, kuru veido:
1.1. naudas līdzekļi 120 000 euro apmērā, kas paredzēti neattiecināmo izmaksu segšanai

ES Kohēzijas fonda projekta (Nr.5.3.1.0/17/I/026) “Ūdenssaimniecības pakalpojumu
attīstība Rūjienā, 2.kārta” realizācijai;

1.2. naudas līdzekļi 67 222 euro apmērā no Pašvaldības aizņēmuma līdzekļiem, kas paredzēti
ES Kohēzijas fonda projekta (Nr.5.3.1.0/17/I/026) “Ūdenssaimniecības pakalpojumu
attīstība Rūjienā, 2.kārta” realizācijai;

2. noteikt, ka šī lēmuma 1.punktā minētais ieguldījums ir izmantojams SIA “RŪJIENAS SILTUMS”,
īstenojot tai noteiktā vispārējā stratēģiskā mērķa izpildi;

3. uzdot Pašvaldības SIA “RŪJIENAS SILTUMS” kapitāla daļu turētāja pārstāvim veikt visas
nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu lēmuma izpildi;

4. lēmums stājas spēkā 2021.gada 28.oktobrī.

Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts) Jānis Baiks




