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L Ē M U M S  
Valmierā 

 
2023.gada 9.februārī Nr.64 
 (ārkārtas sēdes protokols Nr.2, 4.§) 
 
Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību 
“VTU VALMIERA” 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.496 (protokols Nr.13, 30.§) “Par Valmieras pilsētas 
pašvaldības līdzdalības saglabāšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “VTU VALMIERA”” noteikto 
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “VTU VALMIERA”, reģistrācijas Nr.40003004220, vispārējo 
stratēģisko mērķi – stabila un pieejama sabiedriskā transporta pakalpojuma sniegšana, nodrošinot 
efektīvu transporta maršruta sistēmu, ieviešot mūsdienīgus informācijas tehnoloģiju risinājumus un 
turpinot autobusu parka atjaunošanu, Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “GUPO”, reģistrācijas 
Nr.40003982007, 03.02.2023 sagatavoto atzinumu par mantisko ieguldījumu, nosakot mantiskā 
ieguldījuma priekšmetu kopējo vērtību 175 800 euro (viens simts septiņdemit pieci tūkstoši astoņi 
simti eiro),  
 
Pašvaldības dome, balsojot: ar 18 balsīm "Par" (Andrejs Gluhovs, Andris Klepers, Edgars Grandāns, 
Edvīns Straume, Guna Ķibere, Guntis Gladkins, Jānis Baiks, Jānis Dainis, Jānis Olmanis, Jānis 
Upenieks, Kaspars Kļaviņš, Mareks Bērziņš, Marika Grūsle, Reinis Muižnieks, Ričards Gailums, 
Toms Upners, Uldis Jansons, Vugars Ecmanis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav, nolemj: 

 
1. atbalstīt Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “VTU VALMIERA” pamatkapitāla palielināšanu, 

palielinot Pašvaldībai piederošo daļu skaitu, veicot mantisko ieguldījumu, kuru veido 
Pašvaldībai piederošie transportlīdzekļi ar kopējo vērtību 175 800 euro: 
1.1. SETRA S 309 HD, valsts reģistrācijas Nr.JK5460, vērtība 4 200 euro; 
1.2. MB SPRINTER 516, valsts reģistrācijas Nr.HP1843, vērtība 13 100 euro; 
1.3. VW CRAFTER, valsts reģistrācijas Nr.HP5168, vērtība 11 800 euro; 
1.4. FORD TRANSIT, valsts reģistrācijas Nr.MU3004, vērtība 23 500 euro; 
1.5. MB INTOURO E, valsts reģistrācijas Nr.HN8931, vērtība 36 600 euro; 
1.6. RENAULT MASTER, valsts reģistrācijas Nr.GR5607, vērtība 7 200 euro; 
1.7. IVECO 50C 15, valsts reģistrācijas Nr.LB468, vērtība 41 300 euro; 
1.8. IVECO 50C 17, valsts reģistrācijas Nr.KO1987, vērtība 38 100 euro. 

2. noteikt, ka šī lēmuma 1.punktā minētais ieguldījums ir izmantojams, īstenojot Sabiedrībai ar 
ierobežotu atbildību “VTU VALMIERA” noteiktā vispārējā stratēģiskā mērķa izpildi; 

3. uzdot Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “VTU VALMIERA” kapitāla daļu turētāja pārstāvim 
veikt visas nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu lēmuma izpildi;  

4. lēmums stājas spēkā 2023.gada 9.februārī. 
 
 
Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts) Jānis Baiks 
 


