
 

 
PROJEKTS 

 

L Ē M U M S  
Valmierā 

  
2023.gada 30.martā              Nr.__ 
             (protokols Nr.__, __.§) 
 
Par SIA “ZAAO ENERĢIJA” 
reorganizācijas uzsākšanu 
apvienošanas ceļā ar 
pievienošanu SIA “ZAAO” 
 

Pašvaldību likuma 10.panta pirmās daļas 9.punkts nosaka, ka dome ir tiesīga izskatīt ikvienu 
pašvaldības kompetences jautājumu, un tikai domes kompetencē ir likumā noteiktajā kārtībā 
izveidot, reorganizēt un likvidēt pašvaldības kapitālsabiedrības un nodibinājumus, kā arī lemt par 
dalību kapitālsabiedrībās, biedrībās un nodibinājumos, 

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldīšanas likuma 127.panta pirmā 
daļa paredz, ka publiskas personas augstākā lēmējinstitūcija pieņem lēmumu par publiskas 
personas kapitālsabiedrības apvienošanas uzsākšanu. Atbilstoši likumam SIA “ZAAO” ir publiski 
privāta kapitālsabiedrība, līdz ar to nav nepieciešams augstākās lēmējinstitūcijas lēmums šādas 
kapitālsabiedrības reorganizācijai, tomēr Valmieras novada pašvaldības domes 30.09.2021. iekšējo 
noteikumu “Valmieras novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi” 
10.punkta 10.4. apakšpunktā noteikts, ka Pašvaldības dome pieņem lēmumu par kapitālsabiedrības 
reorganizāciju un ka kapitāla daļu turētāja pārstāvim, īstenojot dalībnieka tiesības kapitālsabiedrībā, 
ir saistošs Pašvaldības domes lēmums par reorganizāciju, 

Komerclikuma 335.panta pirmā daļa paredz, ka sabiedrību apvienošana var notikt kā 
pievienošana vai saplūšana. Komerclikuma 335.panta otrā daļa nosaka, ka “pievienošana ir 
process, kurā sabiedrība (pievienojamā sabiedrība) nodod visu savu mantu citai sabiedrībai 
(iegūstošā sabiedrība). Komerclikuma 335.panta ceturtā daļa nosaka, ka apvienošanas gadījumā 
pievienojamā sabiedrība beidz pastāvēt bez likvidācijas procesa. Savukārt, Komerclikuma 
335.panta piektā daļa nosaka, ka apvienošanas gadījumā pievienojamās sabiedrības tiesības un 
saistības pāriet iegūstošajai sabiedrībai, 

Veicot Valmieras novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) tiešās līdzdalības SIA “ZAAO” 
izvērtējumu, kas apstiprināts ar Valmieras novada pašvaldības domes 28.07.2022. lēmumu Nr.467 
“Par Valmieras novada pašvaldības tiešās līdzdalības saglabāšanu SIA “ZAAO” (protokols Nr.14; 
15.§), secināts, ka SIA “ZAAO” darbojas visos atkritumu apsaimniekošanas etapos, tai skaitā 
poligona gāzes savākšanā, no tās ražojot elektroenerģiju un siltumenerģiju, ko nodrošina meitas 
uzņēmums SIA “ZAAO ENERĢIJA”. 

SIA “ZAAO ENERĢIJA” ir dibināta 2008.gada 31.martā. Uzņēmuma dibinātājs un 100% 
kapitāla daļu turētājs ir SIA “ZAAO”. SIA “ZAAO”, dibinot savu meitas uzņēmumu, ir veikusi 
ieguldījumus meitas uzņēmumā, kas gan nav naudas ieguldījums, bet gan krājumu ieguldījums – 
novērtējot poligona “Daibe” 1.krātuves gāzi. 
 Kā būtiskākie kapitālsabiedrību reorganizācijas ieguvumi minami: 
•   vienota pārvaldīšanas sistēma; 
• efektīvāka administrācija, t.sk. centralizētas administratīvās funkcijas, atbalsta funkciju 
optimizēšana, uzlabota resursu, tai skaitā personāla, plānošana un izmantošana (piemēram, SIA 
“ZAAO” darbinieku efektīvāka noslodze poligona gāzes apsaimniekošanas sistēmas uzturēšanā); 
•   resursu racionāla izmantošana (SIA “ZAAO” līdz šim gatavo konsolidēto gada pārskatu, kas iekļauj 
SIA “ZAAO” un SIA “ ZAAO ENERĢIJA” darbības rezultātus); 
• administratīvo procedūru un sloga samazināšana (piemēram, beidzoties ieguldītam gāzes krājumu 
apjomam, nebūtu jāizstrādā un jāveido atsevišķa sistēma SIA “ZAAO” poligona gāzes pārdošanai 
SIA “ZAAO ENERĢIJA”; par patērēto siltumenerģiju nebūtu jāuztur savstarpējie norēķini ar SIA 
“ZAAO”, jo galvenais siltumenerģijas patērētājs ir RAAC Daibe infrastruktūras objekti). 

Pamatojoties uz iepriekš minēto, kā arī Pašvaldību likuma 10.panta pirmās daļas ievaddaļu 
un 9.punktu, Komerclikuma 335.panta pirmo daļu, otro un ceturto daļu, Valmieras novada 



pašvaldības domes 30.09.2021. iekšējo noteikumu “Valmieras novada pašvaldības 
kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi” (apstiprināti ar Valmieras novada 
pašvaldības domes 30.09.2021. lēmumu Nr.379 (protokols Nr.12; 40.§) 10.punkta 
10.4.apakšpunktu, ņemot vērā Pašvaldības domes Saimniecisko lietu un Finanšu komiteju 
16.03.2023. atzinumus,  
 
Pašvaldības dome, balsojot: PAR –, PRET –, ATTURAS –, nolemj: 

 
1. piekrist uzsākt SIA “ZAAO ENERĢIJA” (reģ.Nr.44103050862) un SIA “ZAAO” (reģistrācijas 

Nr.44103015509) reorganizāciju apvienošanas ceļā ar pievienošanu, pievienojot SIA “ZAAO 
ENERĢIJA” (Pievienojamā sabiedrība), ar visas mantas nodošanu, pie SIA “ZAAO” (Iegūstošā 
sabiedrība); 

2. uzdot SIA “ZAAO” kapitāla daļu turētāju pārstāvim saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem 
aktiem veikt visas nepieciešamās darbības, lai īstenotu SIA “ZAAO” un tās meitas uzņēmuma 
SIA “ZAAO ENERĢIJA” reorganizāciju apvienošanas ceļā, ar pievienošanu Iegūstošajai 
sabiedrībai; 

3. reorganizācijā iesaistītai SIA “ZAAO” valdei savu pilnvaru ietvaros reorganizācijas gaitā 
nodrošināt Komerclikumā noteikto dokumentu sagatavošanu un nosacījumu izpildi; 

4. lēmums stājas spēkā 2023.gada 30.martā. 
 
 


