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2023.gada 30.martā              Nr.__ 
             (protokols Nr.__, __.§) 
 
Par SIA “Valmieras ūdens”  
pamatkapitāla palielināšanu 
 

Pamatojoties uz Pamatojoties uz Pašvaldību likuma 10.panta pirmās daļas 9.punktu, tikai 
domes kompetencē ir likumā noteiktajā kārtībā izveidot, reorganizēt un likvidēt pašvaldības 
kapitālsabiedrības un nodibinājumus, kā arī lemt par dalību kapitālsabiedrībās, biedrībās un 
nodibinājumos, 73.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka pašvaldības manta izmantojama pašvaldības 
administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs atbilstoši pašvaldības kompetencei, gan nododot to 
publiskā lietošanā, gan veidojot iestādes, gan dibinot kapitālsabiedrības vai iegūstot dalību 
kapitālsabiedrībās, Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 
4.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības mantu var atsavināt, ieguldot kapitālsabiedrības 
pamatkapitālā, bet 5.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka tikai dome var pieņemt lēmumu par mantas 
ieguldīšanu tās kapitālsabiedrības pamatkapitālā, Publiskas personas kapitāla daļu un 
kapitālsabiedrību pārvaldes likuma 5.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka lēmumu par publiskas 
personas līdzdalības iegūšanu vai izšķirošās ietekmes iegūšanu vai izbeigšanu kapitālsabiedrībā 
pieņem attiecīgās publiskās personas augstākā lēmējinstitūcija, 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, 149.panta pirmās daļas 2.punktu, kas 
nosaka, ka kapitālsabiedrības pamatkapitālu drīkst palielināt konkrētas mantas iegūšanai, 

apmaksājot kapitāla daļas ar mantisko ieguldījumu, Valmieras novada pašvaldības domes 
30.09.2021. iekšējo noteikumu “Valmieras novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu 
pārvaldības noteikumi” 10.punkta 10.1. apakšpunktu, kas nosaka, ka kapitāla daļu turētāju pārstāvim 
ir saistošs Pašvaldības domes lēmums par kapitālsabiedrības pamatkapitāla palielināšanu vai 
pamatkapitāla samazināšanu; ņemot vērā nekustamā īpašuma vērtētāja J.G. Vjakses (profesionālās 
kvalifikācijas vērtētāja sertifikāts Nr.83) 2023.gada 2.marta noteikto tirgus vērtību 
inženierkomunikācijām – 18 (astoņpadsmit) pamatlīdzekļu vienībām (ūdensapgādes un 
kanalizācijas tīkli), kas ir Valmieras novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldības), īpašumā, kā arī 
atskaiti par inženierkomunikāciju novērtēšanu un Pašvaldības domes Saimniecisko lietu un Finanšu 
komiteju 16.03.2023. atzinumiem, 

 
Pašvaldības dome, balsojot: PAR –, PRET –, ATTURAS –, nolemj: 

 
1. atbalstīt SIA “Valmieras ūdens” pamatkapitāla palielināšanu, ieguldot pamatkapitālā 

inženierkomunikācijas (ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus), 18 (astoņpadsmit) 
pamatlīdzekļu vienības, 509 700 (pieci simti deviņi tūkstoši septiņi simti euro) vērtībā, 
saskaņā ar sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja noteikto inženierkomunikāciju tirgus 
vērtību (1.pielikums), palielinot Pašvaldībai piederošo daļu skaitu; 

2. noteikt, ka šī lēmuma 1.punktā minētais ieguldījums ir izmantojams SIA “Valmieras ūdens”, 
īstenojot tai noteiktā stratēģiskā mērķa: nodrošināt nepārtrauktu un kvalitatīvu 
ūdensapgādes, kanalizācijas, siltumapgādes un notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas 
pakalpojumu pieejamību un sniegšanu, tam nepieciešamās infrastruktūras nepārtrauktu 
uzturēšanu un attīstību, izpildi; 

3. uzdot SIA “Valmieras ūdens” kapitāla daļu turētāja pārstāvim veikt visas nepieciešamās 
darbības, lai nodrošinātu lēmuma izpildi; 

4. Pašvaldības administrācijas Grāmatvedības nodaļai pēc ūdensapgādes un kanalizācijas 
tīklu nodošanas SIA “Valmieras ūdens” izslēgt tos no Pašvaldības grāmatvedības uzskaites; 

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



 Pielikumā: 1. Nekustamā īpašuma vērtētāja J.G.Vjakses 2023.gada 2.marta tirgus vērtības 
atzinums uz 1 lappuses; 

 2.  Atskaite par inženierkomunikāciju (ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu) novērtēšanu 
(02.03.2023.) uz 45 lappusēm. 

 


