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L Ē M U M S  
Valmierā 

  
2022.gada 13.oktobrī Nr.626 

 (ārkārtas sēdes protokols Nr.19, 4.§) 

 
Par grozījumiem Valmieras novada 
pašvaldības domes 30.06.2022. lēmumā Nr.438 
(protokols Nr.12, 58.§) “Par SIA “BN 
KOMFORTS”, Sabiedrības ar ierobežotu 
atbildību “VALMIERAS NAMSAIMNIEKS” un 
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “KOCĒNU 
KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” reorganizācijas 
uzsākšanu” 

 
Ar Valmieras novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) domes 30.06.2022. lēmumu 

Nr.438 (protokols Nr.12, 58.§) “Par SIA “BN KOMFORTS”, Sabiedrības ar ierobežotu atbildību 
“VALMIERAS NAMSAIMNIEKS” un Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “KOCĒNU KOMUNĀLĀ 
SAIMNIECĪBA” reorganizācijas uzsākšanu” (turpmāk – Lēmums Nr. 438) nolemts uzsākt SIA "BN 
KOMFORTS", reģistrācijas Nr.44103002754, (turpmāk – Pievienojamā sabiedrība) reorganizāciju, 
to sadalot sašķelšanas ceļā, pievienojot daļu Pievienojamās sabiedrības mantas, kas nepieciešama 
ūdenssaimniecības un siltumapgādes pakalpojumu sniegšanai, Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību 
“KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA”, reģistrācijas Nr.44103096618, (turpmāk – Iegūstošā 
sabiedrība Nr.1), savukārt daļu mantas, kas nepieciešama dzīvojamo un nedzīvojamo ēku 
pārvaldīšanas un remonta, pašvaldības infrastruktūras uzturēšanas un apsaimniekošanas 
pakalpojumu sniegšanai – Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “VALMIERAS NAMSAIMNIEKS”, 
reģistrācijas Nr.44103022271, (turpmāk – Iegūstošā sabiedrība Nr.2).  

Pievienojamā sabiedrība ir veikusi mantas sadalīšanu pēc stāvokļa uz 30.06.2022., atbilstoši 
Lēmumā Nr.438 norādītajam reorganizācijas veidam, nosakot, ka Iegūstošās sabiedrības Nr.1 
pamatkapitāls reorganizācijas rezultātā varētu tikt palielināts par EUR 1 604 326, savukārt 
Iegūstošās sabiedrības Nr.2 pamatkapitāls reorganizācijas rezultātā varētu tikt palielināts par EUR 
158670, kā arī veikusi darbības Pievienojamās sabiedrības mantas pietiekamības novērtēšanai un 
saņēmusi atzinumu par mantas pietiekamību reorganizācijas procesā Iegūstošās kapitālsabiedrības 
Nr.1 un Iegūstošās kapitālsabiedrības Nr.2  pamatkapitāla palielināšanai. 

Saskaņā ar mantiskā ieguldījuma vērtētāja, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Interbaltija”, 
reģistrācijas Nr.40003518352, 03.10.2022. atzinumu, Pievienojamās sabiedrības mantas vērtība 
2022.gada 30.jūnijā nav pietiekoša, lai veiktu Iegūstošās sabiedrības Nr.1 pamatkapitāla apmaksu 
plānotajā 1 604 326 (viens miljons seši simti četri tūkstoši trīs simti divdesmit seši) EUR apmērā un 
Iegūstošās sabiedrības Nr.2 pamatkapitāla apmaksu plānotajā 158 670 (viens simts piecdesmit 
astoņi tūkstoši seši simti septiņdesmit) EUR apmērā. 

Ja Pievienojamās sabiedrības manta nav pietiekama reorganizācijas procesā iegūstošo 
kapitālsabiedrību pamatkapitāla palielināšanai, tad reorganizācija ir iespējama, nepalielinot 
pamatkapitālu. 

Ņemot vērā minēto, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 
8.punktu, Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 128., 130.pantu, 
Komerclikuma 336.panta otro, trešo un sesto daļu un Saimniecisko lietu komitejas 13.10.2022. 
atzinumu,   



 
Pašvaldības dome, balsojot: PAR – 16 (Andris Klepers, Edgars Grandāns, Guna Ķibere, Guntars 
Štrombergs, Guntis Gladkins, Harijs Rokpelnis, Jānis Baiks, Jānis Dainis, Jānis Grasbergs, Jānis 
Olmanis, Jānis Skrastiņš, Kaspars Kļaviņš, Mareks Bērziņš, Reinis Muižnieks, Toms Upners, Vugars 
Ecmanis) PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj: 

 
1. Lēmuma Nr.438 nolēmuma daļas 2.1.apakšpunktu izteikt jaunā redakcijā: 

“2.1. Iegūstošās sabiedrības Nr.1 pamatkapitāls netiek palielināts.” 
2. Lēmuma Nr.438 nolēmuma daļas 2.2.apakšpunktu izteikt jaunā redakcijā: 

“2.2. Iegūstošās sabiedrības Nr.2 pamatkapitāls netiek palielināts.” 
3. Lēmuma Nr. 438 nolēmuma daļas 2.10.apakšpunktu izteikt jaunā redakcijā: 

“2.10. Ņemot vērā, ka reorganizācijas procesā netiek palielināts Iegūstošās sabiedrības Nr.1 un 
Nr.2 pamatkapitāls, tad dividenžu saņemšanas termiņi paliek bez izmaiņām.” 

4. Lēmums stājas spēkā 2022.gada 13.oktobrī. 
 
 
Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts) Jānis Baiks 


