
 

 

 

 

RŪJIENAS NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģ. Nr. 90009115162 

Raiņa iela 3, Rūjiena, Rūjienas novads, LV-4240 

tālr. 64263149, 64263706 

e – pasts: rujiena@rujiena.lv;     www.rujiena.lv 

DOMES SĒDES PROTOKOLA IZRAKSTS 

Rūjienā 

 

2019.gada 18.jūlijā                                                                        /prot. Nr.9, 5§/ 

 

Par PSIA “Rūjienas siltums” pamatkapitāla palielināšanu 

 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu, Rūjienas novada 

pašvaldības (turpmāk - pašvaldība) autonomā funkcija ir organizēt iedzīvotājiem komunālos 

pakalpojumus (siltuma apgādi, ūdensapgāde un kanalizācija, notekūdeņu savākšana, novadīšana 

un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds. Pašvaldības SIA „Rūjienas 

siltums” ir kapitālsabiedrība (turpmāk - sabiedrība), kuras 100% kapitāla daļu pieder Rūjienas 

novada pašvaldībai, (turpmāk – pašvaldība), un kura pašvaldības administratīvajā teritorijā 

nodrošina no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punkta izrietošu uzdevumu – 

sniedz komunālos pakalpojumus, nodrošina apkuri, ūdensapgādi un kanalizāciju, kā arī 

notekūdeņu savākšanu, novadīšanu un attīrīšanu. 

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 

62.pantu, pamatkapitālu drīkst palielināt tikai pamatojoties uz dalībnieku sapulces lēmumu, kurā 

iekļauti pamatkapitāla palielināšanas noteikumi”. Saskaņā ar minētā likuma 63.panta pirmās 

daļas 1.punktu, pamatkapitālu var palielināt, dalībniekiem izdarot ieguldījumus sabiedrības 

pamatkapitālā un pretī saņemot attiecīgu jaunu daļu skaitu. Atbilstoši Komerclikuma 196.panta 

trešajai daļai un 198.panta pirmajai daļai, ja tiek pieņemts dalībnieku lēmums par pamatkapitāla 

izmaiņām, vienlaikus izdarāmi attiecīgi grozījumi statūtos un apstiprina pamatkapitāla 

palielināšanas noteikumus. Ņemot vērā minēto, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 

14.panta pirmās daļas 1.punktu, saskaņā ar 04.07.2019. Finanšu komitejas atzinumu, atklāti 

balsojot: ar 13 balsīm PAR  (Guntis Gladkins, Dana Alpeusa, Inese Vīksna, Ilze Leska, Jānis 

Galzons, Dairis Šmits, Guna Ķibere, Armands Taims, Madars Zariņš, Edgars Bārens,  Agnese 

Reuta, Madars Kalniņš, Kalvis Tomsons); PRET – nav; ATTURAS – nav, Rūjienas novada 

dome NOLEMJ: 
1. Ieguldīt Pašvaldības SIA „Rūjienas siltums”, reģ.Nr.44103023807, pamatkapitālā naudas 

līdzekļus 54 488,00 euro (piecdesmit četri tūkstoši četri simti astoņdesmit astoni euro 00 

centi) ar mērķi Kohēzijas fonda projekta "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rūjienā, 

2.kārta" īstenošanai. 

2. Apstiprināt pašvaldības SIA „ Rūjienas siltums” pamatkapitālu EUR 3254230,00 (Trīs 

miljoni divi simti piecdesmit četri tūkstoši divi simti trīsdesmit euro) apmērā. 

3. Apstiprināt pašvaldības SIA „Rūjienas siltums” pamatkapitāla palielināšanas noteikumus 

(Pielikumā uz 1 lapas). 

4. Uzdot PSIA „ Rūjienas siltums” valdes loceklim Gintam Vēverim veikt normatīvajos aktos 

paredzētās darbības izmaiņu izdarīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā. 

 
 

Sēdes vadītājs Guntis Gladkins 

Protokoliste  Inta Ferdere 

IZRAKSTS PAREIZS 

Lietvedības sekretāre      Inta Ferdere 

22.07.2019. 
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ĀRKĀRTAS DOMES SĒDES PROTOKOLA IZRAKSTS 

Rūjienā 
 

2019.gada 5.decembrī                                                                 /prot. Nr.16, 1§/ 
 

Par PSIA “Rūjienas siltums” pamatkapitāla palielināšanu 
 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu, Rūjienas novada 

pašvaldības (turpmāk - pašvaldība) autonomā funkcija ir organizēt iedzīvotājiem komunālos 

pakalpojumus (siltuma apgādi, ūdensapgāde un kanalizācija, notekūdeņu savākšana, novadīšana 

un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds. Pašvaldības SIA „Rūjienas 

siltums” ir kapitālsabiedrība (turpmāk - sabiedrība), kuras 100% kapitāla daļu pieder Rūjienas 

novada pašvaldībai, (turpmāk – pašvaldība), un kura pašvaldības administratīvajā teritorijā 

nodrošina no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punkta izrietošu uzdevumu – 

sniedz komunālos pakalpojumus, nodrošina apkuri, ūdensapgādi un kanalizāciju, kā arī 

notekūdeņu savākšanu, novadīšanu un attīrīšanu. 

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 

62.pantu, pamatkapitālu drīkst palielināt tikai pamatojoties uz dalībnieku sapulces lēmumu, kurā 

iekļauti pamatkapitāla palielināšanas noteikumi”. Saskaņā ar minētā likuma 63.panta pirmās 

daļas 1.punktu, pamatkapitālu var palielināt, dalībniekiem izdarot ieguldījumus sabiedrības 

pamatkapitālā un pretī saņemot attiecīgu jaunu daļu skaitu. Atbilstoši Komerclikuma 196.panta 

trešajai daļai un 198.panta pirmajai daļai, ja tiek pieņemts dalībnieku lēmums par pamatkapitāla 

izmaiņām, vienlaikus izdarāmi attiecīgi grozījumi statūtos un apstiprina pamatkapitāla 

palielināšanas noteikumus. Ņemot vērā minēto, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 

14.panta pirmās daļas 1.punktu, atklāti balsojot: ar 10 balsīm PAR  (Guntis Gladkins, Dana 

Alpeusa, Guna Ķibere, Ilze Leska, Jānis Galzons, Dairis Šmits, Inguna Ločmele, Madars Kalniņš, 

Agnese Reuta, Kalvis Tomsons); PRET – nav; ATTURAS – 2 (Edgars Bārens, Inese Vīksna),  

Rūjienas novada dome NOLEMJ: 
 

1. Ieguldīt Pašvaldības SIA „Rūjienas siltums”, reģ.Nr.44103023807, pamatkapitālā naudas 
līdzekļus 79 652,00 euro (septiņdesmit deviņi tūkstoši seši simti piecdesmit divi euro 00 
centi) ar mērķi ES projekta Centralizētās siltumapgādes pārvades sistēmas efektivitātes 
uzlabošana Rūjienā, Centrālās finanšu un līgumu aģentūras projekta  nr. 4.3.1.0/18/A/027 
īstenošanai. 

2. Apstiprināt pašvaldības SIA „ Rūjienas siltums” pamatkapitālu EUR 3333882,00 (Trīs miljoni 
trīs simti trīsdesmit trīs tūkstoši astoņi simti astoņdesmit divi euro) apmērā. 

3. Apstiprināt pašvaldības SIA „Rūjienas siltums” pamatkapitāla palielināšanas noteikumus 
(Pielikumā uz 1 lapas). 

4. Uzdot PSIA „ Rūjienas siltums” valdes loceklim Gintam Vēverim veikt normatīvajos aktos 
paredzētās darbības izmaiņu izdarīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā. 

 

Sēdes vadītājs Guntis Gladkins 

Protokoliste  Inta Ferdere 

IZRAKSTS PAREIZS 

Lietvedības sekretāre      Inta Ferdere 

05.12.2019. 
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