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Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību
“BANGA KPU”, Pašvaldības SIA
“RŪJIENAS SILTUMS” un Sabiedrības ar
ierobežotu atbildību “VALMIERAS
NAMSAIMNIEKS” reorganizācijas
uzsākšanu

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu, pildot savas
funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības veidot pašvaldību iestādes, dibināt
biedrības vai nodibinājumus, kapitālsabiedrības, kā arī ieguldīt savus līdzekļus kapitālsabiedrībās.
Minētā likuma 21.panta pirmās daļas 8.punkts nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu,
kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var izveidot, reorganizēt un likvidēt
pašvaldības iestādes, pašvaldības kapitālsabiedrības, biedrības un nodibinājumus, apstiprināt
pašvaldības iestāžu nolikumus, savukārt 77.panta pirmā un otrā daļa paredz, ka pašvaldības
pārvalda, lieto savu īpašumu un rīkojas ar to likumā noteiktajā kārtībā. Pašvaldības īpašums
izmantojams attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai, gan
nododot to publiskā lietošanā, gan veidojot iestādes un pašvaldības kapitālsabiedrības, kas
nodrošina iedzīvotāju tiesības un sniedz tiem nepieciešamos pakalpojumus.

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 128.panta pirmā
daļa nosaka, ka publiskas personas augstākā lēmējinstitūcija pieņem lēmumu par publiskas
personas kapitālsabiedrības sadalīšanas uzsākšanu, savukārt 128.panta otrā daļa nosaka, ka šā
panta pirmajā daļā minētajā lēmumā nosaka iegūstošās sabiedrības kapitāla daļu turētāju.

Komerclikuma 336.panta pirmā daļa nosaka, ka sadalīšana ir process, kurā sabiedrība
(sadalāmā sabiedrība) nodod savu mantu vienai sabiedrībai vai vairākām citām sabiedrībām
(iegūstošās sabiedrības) sašķelšanas vai nodalīšanas ceļā, 336.panta otrā daļa nosaka, ka
sašķelšanas gadījumā sadalāmā sabiedrība nodod visu savu mantu divām vai vairākām
iegūstošajām sabiedrībām un beidz pastāvēt bez likvidācijas procesa, savukārt 336.panta trešā
daļa nosaka, ka sašķelšanas gadījumā sadalāmās sabiedrības dalībnieki kļūst par iegūstošo
sabiedrību dalībniekiem saskaņā ar lēmumu par sabiedrības sašķelšanos.

Veicot Valmieras novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) tiešās līdzdalības Sabiedrībā
ar ierobežotu atbildību “BANGA KPU”, reģistrācijas Nr.44103002824, izvērtējumu (pielikumā)
secināms, ka to ir iespējams reorganizēt, sadalot sašķelšanas ceļā. Sašķeļot Sabiedrību ar
ierobežotu atbildību “BANGA KPU”, visu tās mantu iespējams nodod Sabiedrībai ar ierobežotu
atbildību “VALMIERAS NAMSAIMNIEKS”, reģistrācijas Nr.44103022271, un Pašvaldības SIA
“RŪJIENAS SILTUMS”, reģistrācijas Nr.44103023807, atbilstoši katras kapitālsabiedrības
pamatdarbības veidam. Reorganizācijas rezultātā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “BANGA
KPU” beigs pastāvēt bez likvidācijas.

Kā būtiskākie kapitālsabiedrību reorganizācijas ieguvumi minami:
• stiprināta korporatīvā pārvaldība – labākā prakse uzņēmuma pārvaldībā, efektīvāka

stratēģiskā koordinācija, kontroles sistēma;
• efektīvāka administrācija, t. sk. centralizētas administratīvās funkcijas, atbalsta funkciju

optimizēšana, uzlabota resursu, tai skaitā personāla, plānošana un izmantošana;



• vienota īpašumu apsaimniekošanas un pārvaldīšanas sistēma;
• iespēja veikt izdevīgākus iepirkumus, ņemot vērā uzņēmuma lielumu.
Ņemot vērā minēto, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas

1.punktu, 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību
pārvaldības likuma 128., 130.pantu, 131.panta pirmo daļu, 132., 133., 134.pantu, Komerclikuma
336.panta otro, trešo un sesto daļu, 338.panta pirmo un otro daļu un Saimniecisko lietu komitejas
14.07.2022. atzinumu,

Valmieras novada pašvaldības dome, balsojot: PAR – 15 (Jānis Baiks, Ričards Gailums, Jānis
Olmanis, Guntis Gladkins, Jānis Skrastiņš, Guna Ķibere, Toms Upners, Jānis Dainis, Andris
Klepers, Guntars Štrombergs, Reinis Muižnieks, Kaspars Kļaviņš, Edgars Grandāns, Jānis
Grasbergs, Mareks Bērziņš), PRET – 3 (Harijs Rokpelnis, Juris Jakovins, Vugars Ecmanis),
ATTURAS – nav, nolemj:

1. uzsākt Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “BANGA KPU” reorganizāciju, to sadalot
sašķelšanas ceļā, pievienojot Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “BANGA KPU” (turpmāk –
Pievienojamā sabiedrība) daļu mantas, kas nepieciešama ūdenssaimniecības pakalpojumu
sniegšanai, Pašvaldības SIA “RŪJIENAS SILTUMS” (turpmāk – Iegūstošā sabiedrība Nr.1),
daļu mantas, kas nepieciešama dzīvojamo un nedzīvojamo ēku pārvaldīšanas un remonta,
pašvaldības infrastruktūras uzturēšanas un apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanai –
Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “VALMIERAS NAMSAIMNIEKS” (turpmāk – Iegūstošā
sabiedrība Nr.2);

2. noteikt šādus reorganizācijas nosacījumus:
2.1. Iegūstošās sabiedrības Nr.1 pamatkapitāls tiks palielināts, ieguldot tajā mantisko

ieguldījumu – Pievienojamās sabiedrības mantu, kas nepieciešama ūdenssaimniecības
pakalpojumu sniegšanai, un par summu, kuras vērtība nosakāma atbilstoši Publiskas
personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 132.panta otrajai daļai
un Komerclikuma 154.pantam, bez jaunu dalībnieku uzņemšanas, pretī saņemot
attiecīgu jaunu daļu skaitu;

2.2. Iegūstošās sabiedrības Nr.2 pamatkapitāls tiks palielināts, ieguldot tajā mantisko
ieguldījumu – Pievienojamās sabiedrības mantu, kas nepieciešama dzīvojamo un
nedzīvojamo ēku pārvaldīšanas un remonta, pašvaldības infrastruktūras uzturēšanas
un apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanai, un par summu, kuras vērtība
nosakāma atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības
likuma 132.panta otrajai daļai un Komerclikuma 154.pantam, bez jaunu dalībnieku
uzņemšanas, pretī saņemot attiecīgu jaunu daļu skaitu;

2.3. Pievienojamā sabiedrība, Iegūstošā sabiedrība Nr.1 un Nr.2 reorganizācijas prospektu
nesagatavo;

2.4. Pievienojamās sabiedrības, Iegūstošās sabiedrības Nr.1 un Nr.2 reorganizācijas
lēmumu un reorganizācijas līgumu revidents nepārbauda;

2.5. Pievienojamās sabiedrības darījumi Iegūstošajā sabiedrībā Nr.1 un Nr.2 tiks uzskatīti
par Iegūstošās sabiedrības Nr.1 un Nr.2 darījumiem ar dienu, kad šajā lēmumā
aprakstītā reorganizācija tiks reģistrēta Komercreģistrā;

2.6. Pievienojamās sabiedrības pievienošana Iegūstošajai sabiedrībai Nr.1 un Nr.2 notiek
Pievienojamajai sabiedrībai nododot visu savu mantu iegūstošajām sabiedrībām
saskaņā ar pieņemšanas nodošanas aktiem atbilstoši šī lēmuma 1.punktā noteiktajam,
un Pievienojamā sabiedrība beidz pastāvēt bez likvidācijas procesa;

2.7. Iegūstošās sabiedrības Nr.1 valde tiek veidota 2 (divu) valdes locekļu sastāvā.
Pievienojamās sabiedrības valdes loceklis kļūst par Iegūstošās sabiedrības Nr.1 valdes
locekli;

2.8. Iegūstošās sabiedrības Nr.2 valde paliek līdzšinējā skaitliskajā un personāla sastāvā;
2.9. saskaņā ar piemērojamajiem darba tiesību regulējošajiem normatīvajiem aktiem ar

reorganizācijas reģistrēšanas brīdi komercreģistrā Iegūstošā sabiedrība Nr.1 un Nr.2.
pārņems visus darba līgumus ar Pievienojamās sabiedrības darbiniekiem atbilstoši
katras kapitālsabiedrības pamatdarbības veidam un šī lēmuma 1.punktā norādītajam.
Reorganizācijas procesa rezultātā darba tiesiskās attiecības ar darbiniekiem netiks
pārtrauktas. Reorganizācijas procesam nav tiešas ietekmes uz nodarbinātības



nosacījumiem;
2.10. Pašvaldībai būs tiesības saņemt dividendes vai peļņu Iegūstošajā sabiedrībā Nr.1 un

Nr.2 ar dienu, kad reorganizācija tiks reģistrēta Komercreģistrā;
2.11. Pievienojamās sabiedrības saistību pārņemšana nepalielinās jebkādas trešo personu

tiesības pret Iegūstošo sabiedrību Nr.1 un Nr.2 sakarā ar līgumiem vai saistībām, kas
noslēgtas ar Pievienojamo sabiedrību. Iepriekšminētais neierobežos iegūstošo
sabiedrību tiesības labā ticībā apstrīdēt jebkuras pārņemtās saistības;

2.12. zaudējumu risks saistībā ar Pievienojamās sabiedrības aktīvu pārņemšanu pāries uz
Iegūstošo sabiedrību Nr.1 un Nr.2 atbilstoši katras kapitālsabiedrības pamatdarbības
veidam, saskaņā ar šī lēmuma 1.punktā norādīto, ar dienu, kad reorganizācija tiks
reģistrēta Komercreģistrā;

2.13. līdz reorganizācijas spēkā stāšanās brīdim Pievienojamā sabiedrība pilda visas
saistības, ko tā ir uzņēmusies pret trešajām personām, darījumos ar trešajām
personām noteiktajā kārtībā un termiņos;

3. noteikt, ka Iegūstošās sabiedrības Nr.1 un Nr.2 kapitāla daļu turētājs pēc reorganizācijas
pabeigšanas ir Pašvaldība;

4. uzdot reorganizācijā iesaistīto kapitālsabiedrību valdēm sagatavot reorganizācijas līguma
projektu, ievērojot Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma
noteikumus un šī lēmuma 2.punktā norādītos nosacījumus;

5. uzdot Pašvaldībai piederošo kapitāla daļu/akciju turētāja pārstāvim dalībnieku sapulcēs
pieņemt attiecīgus lēmumus par Pievienojamās sabiedrības, Iegūstošās sabiedrības Nr.1 un
Nr.2 reorganizāciju un reorganizācijas līguma saskaņošanu;

6. uzdot Pievienojamās sabiedrību valdei veikt tirgus izpēti eksperta, kurš iekļauts
Komercreģistra mantiskā ieguldījuma vērtētāju sarakstā, izvēlei Pievienojamās sabiedrības
mantas pietiekamības novērtēšanai, lai noteiktu tās pietiekamību Iegūstošās sabiedrības Nr.1
un Nr.2 pamatkapitāla palielināšanai. Eksperta piesaisti finansēt no Pievienojamās
sabiedrības finanšu līdzekļiem;

7. uzdot reorganizācijā iesaistīto kapitālsabiedrību valdēm savu pilnvaru ietvaros
reorganizācijas gaitā ievērot un izpildīt Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību
pārvaldības likumā un Komerclikumā noteiktās reorganizācijas procesā veicamās darbības
un to veikšanas termiņus, kā arī noteikto dokumentu sagatavošanu un nosacījumu izpildi;

8. lēmuma izpildes kontroli uzdot Pašvaldības izpilddirektoram.

Pielikumā: Izvērtējums par Valmieras novada pašvaldības tiešo līdzdalību Sabiedrībā ar
ierobežotu atbildību “BANGA KPU”, reģistrācijas Nr.44103002824 uz 9 lappusēm.

Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts) Jānis Baiks


