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2021.gada 30.septembrī       Nr.379 
          (protokols Nr.12, 40.§) 

 
Par Valmieras novada pašvald ības 
kapit ālsabiedr ību un kapit āla da ļu 
pārvald ības noteikumu apstiprin āšanu 
 
Grozījumi: 30.12.2021. lēmums Nr.630 (protokols Nr.18, 71.§) 

 
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka 

pašvaldības dome pieņem iekšējos normatīvos aktus (noteikumi, nolikumi, instrukcijas), Valsts 
pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 1.un 2.punktu, kas nosaka, ka atvasinātas 
publiskas personas orgāns izdod iekšējos normatīvos aktus uz normatīvā akta pamata vai pats pēc 
savas iniciatīvas savas kompetences jautājumos, Publiskas personas kapitāla daļu un 
kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 33.pantu, kas nosaka, ka atvasinātas publiskas personas 
augstākā lēmējinstitūcija nosaka kārtību, kādā atvasinātas publiskas personas kapitāla daļu turētāja 
pārstāvis vai kapitālsabiedrības padome saņem un izvērtē atsevišķu atvasinātu publisku personu 
orgānu viedokli pirms vidēja termiņa darbības stratēģijas apstiprināšanas, 34.panta trešo daļu, kas 
nosaka, ka atvasinātas publiskas personas augstākā lēmējinstitūcija nosaka kārtību, kādā 
atvasinātas publiskas personas kapitāla daļu turētāja pārstāvis izvērtē šā panta pirmajā daļā minētos 
kapitālsabiedrības darbības rezultātus, 35.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka atvasinātas publiskas 
personas augstākā lēmējinstitūcija reglamentē kārtību, kādā nosakāma dividendēs izmaksājamā 
peļņas daļa kapitālsabiedrībā, kurā atvasinātai publiskai personai ir izšķirošā ietekme, 

Valmieras novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) domes pastāvīgo komiteju kopīgās 
sēdes 23.09.2021. atzinumu,  
 
Pašvaldība dome, balsojot: PAR – 17 (J.Baiks, R.Gailums, J.Olmanis, J.Skrastiņš, G.Ķibere, 
T.Upners, J.Dainis, A.Klepers, G.Štrombergs, R.Muižnieks, K.Kļaviņš, J.Jakovins, V.Ecmanis, 
E.Grandāns, J.Grasbergs, M.Bērziņš, J.Upenieks), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj: 

 
1. apstiprināt noteikumus “Valmieras novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu 

pārvaldības noteikumi” (turpmāk – Noteikumi); 

2. atzīt par spēku zaudējušiem: 

2.1. Valmieras pilsētas pašvaldības domes 18.06.2020. lēmumu Nr.218 (protokols Nr.12, 
16.§) “Par Valmieras pilsētas pašvaldības noteikumu “Valmieras pilsētas pašvaldības 
kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi” apstiprināšanu”;  

2.2. Rūjienas novada pašvaldības domes 19.03.2020. lēmumu Nr.4 (protokols Nr.4, 4.§) “Par 
Rūjienas novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtības 
apstiprināšanu”;  

2.3. Rūjienas novada pašvaldības domes 23.03.2017. lēmumu Nr.3 (protokols Nr.3, 3.§) “Par 
Rūjienas novada pašvaldības noteikumu “Kārtība, kādā tiek noteikta dividendēs 
izmaksājamās peļņas daļa kapitālsabiedrībās, kurās Rūjienas novada pašvaldībai ir 
izšķirošā ietekme” apstiprināšanu”; 



2.4. Mazsalacas novada pašvaldības domes 16.10.2019. lēmumu Nr.14.4 
(protokols Nr.14., 4) “Par Mazsalacas novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla 
daļu pārvaldības kārtības apstiprināšanu”; 

2.5. Burtnieku novada pašvaldības domes 19.10.2016. lēmumu Nr.219 (protokols Nr.13, 
5.punkts), ar kuru apstiprināti noteikumi Nr.17/2016 “Kārtība, kādā tiek nominēti 
kandidāti valdes un padomes locekļa amatiem kapitālsabiedrībās, kurās Burtnieku 
novada pašvaldībai kā dalībniekam (akcionāram) ir tiesības izvirzīt valdes vai padomes 
locekļus”; 

3. Noteikumi stājas spēkā 2021.gada 1.oktobrī. 

 
Pielikumā: Pašvaldības noteikumi “Valmieras novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu 

pārvaldības noteikumi” uz 16 lappusēm. 

(Grozīti ar Valmieras novada pašvaldības domes 30.12.2021. lēmumu Nr.630) 

 
 
Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts) Jānis Baiks 
 
 
 


