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2023.gada 31.janvārī       Nr.__ 
      (protokols Nr.__, __.§) 

 
Par akciju sabiedrības “VALMIERAS 
ENERĢIJA” pamatkapitāla palielināšanu 
 

Pamatojoties uz Pašvaldību likuma 10.panta pirmo daļu, kas cita starpā nosaka, ka dome ir 
tiesīga izlemt ikvienu pašvaldības kompetences jautājumu, 73.panta pirmo daļu, Publiskas 
personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldes likuma 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 Valmieras pilsētas 
pašvaldības domes 23.12.2015. lēmumā Nr.497 (protokols Nr.13, 34.§) “Par Valmieras pilsētas 
pašvaldības līdzdalības saglabāšanu akciju sabiedrībā “Valmieras enerģija”” noteikto akciju 
sabiedrības “VALMIERAS ENERĢIJA”, reģistrācijas Nr.44103016580, vispārējo stratēģisko mērķi 
– izmaksu efektīvas siltumenerģijas ražošanas nodrošināšana energoefektīvas siltumapgādes 
sistēmas attīstības ietvaros; ievērojot, Valmieras novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) 
domes 31.03.2022. lēmumu Nr.252 (protokols Nr.7, 46.§) “Par konceptuālu atbalstu jauna 
siltumenerģijas ražošanas avota būvniecībai” un Pašvaldības domes 27.10.2022. lēmumu Nr.691 
(protokols Nr.20, 63.§) “Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības domes 31.03.2022. 
lēmumā Nr.252 (protokols Nr.7, 46.§) “Par konceptuālu atbalstu jauna siltumenerģijas ražošanas 
avota būvniecībai”, kā arī ievērojot mantiskā ieguldījuma vērtētāja sabiedrības ar ierobežotu 
atbildību “DZIETI”, reģistrācijas Nr.42403010964, 11.01.2023. atzinumu par mantisko ieguldījumu, 
nosakot mantiskā ieguldījuma vērtību Rietekļa ielā 1, Valmiera, Valmieras novads, kadastra 
apzīmējums Nr.96010030203, (0,1573 ha) 7500 euro un Rīgas ielā 93B, Valmiera, Valmieras 
novads, kadastra apzīmējums Nr.96010030202, (0,7237 ha) 77 100 euro  un Pastāvīgo komiteju 
kopīgās sēdes 26.01.2023. atzinumu, 
 
Pašvaldības dome, balsojot: PAR –, PRET –, ATTURAS –, nolemj: 

 
1. atbalstīt akciju sabiedrības “VALMIERAS ENERĢIJA”, reģistrācijas Nr.44103016580, 

pamatkapitāla palielināšanu, palielinot Pašvaldībai piederošo akciju skaitu, veicot mantisko 
ieguldījumu, kuru veido Pašvaldībai piederošie nekustamie īpašumi – Rietekļa ielā 1, 
Valmiera, Valmieras novads, kadastra apzīmējums Nr.96010030203, (0,1573 ha) 7500 euro 
un Rīgas ielā 93B, Valmiera, Valmieras novads, kadastra apzīmējums Nr.96010030202, 
(0,7237 ha) 77 100 euro; 

2. noteikt, ka šī lēmuma 1.punktā minētais ieguldījums ir izmantojams sabiedrības vajadzībām, 
realizējot jaunas katlu mājas būvniecības projektu; 

3. uzdot akciju sabiedrībai “VALMIERAS ENERĢIJA” kapitāla daļu turētāja pārstāvim veikt visas 
nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu šī lēmuma izpildi; 

4. lēmums stājas spēkā 2023.gada 31.janvārī. 
 
 


