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LĒMUMS 

Smiltenē 

2022.gada 23. februārī                                               Nr. 100 

     (protokols Nr. 4, 50.§) 

 

Par SIA „Smiltenes NKUP” pamatkapitāla palielināšanu 

 

2020. un 2021.gadā Smiltenes novada dome Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsta pasākuma 

specifiskā atbalsta mērķa (SAM) Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā 

atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības 

attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai 

un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” ietvaros realizēja projekta Nr. 3.3.1.0/20/I/019 

“Uzņēmējdarbības veicināšana Smiltenes pilsētā, I kārta” (turpmāk – Projekts).  

Lai izpildītu normatīvo aktu noteikumus 2020.gada 29. septembrī Smiltenes novada dome un tās 

kapitālsabiedrība - SIA “Smiltenes NKUP”, kas ir sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs 

ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas jomā Smiltenes novadā, noslēdza sadarbības līgumu Nr. 

SND – S – SA/ERAF/1-20 par projekta „Uzņēmējdarbības veicināšana Smiltenes pilsētā, I kārta” 

īstenošanu (turpmāk – Līgums), saskaņā ar ko Smiltenes novada dome un SIA “Smiltenes NKUP” 

sadarbojas Projekta ieceres īstenošanai, kā rezultātā Smiltenes pilsētā tika veikta Smiltenes pilsētas 

centra daļas pārbūve – atjaunota Marijas iela un izbūvēts ielas turpinājums Baznīcas laukuma 16A 

teritorijā, veidojot pie ielas pieguļošas stāvvietas, autobusu stāvvietas, veicot brauktuves, stāvvietu un 

ietvju konstruktīvo pamata kārtu un segumu pārbūvi, pārbūvējot ūdensapgādes un sadzīves 

kanalizācijas tīklus, izbūvējot lietus kanalizācijas sistēmu un jauna apgaismojumu, teritorijas 

labiekārtošana projekta īstenošanas teritorijā. Projekta ietvaros izbūvētie un pārbūvētie 

ūdenssaimniecības tīkli, atbilstoši Līgumam ir jānodod ūdenssaimniecības Sabiedrisko pakalpojumu 

sniedzēja īpašumā, ieguldot tos SIA “Smiltenes NKUP” pamatkapitālā.  

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 6.punktu, 

Smiltenes novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) ir Smiltenes novada dome institūciju, finanšu, 

mantas, tiesību un saistību pārņēmēja, tajā skaitā, augstāk norādītā Līguma saistību saistību 

pārņēmēja. 
Atbilstoši Līgumam, Projekta ietvaros izbūvēto un pārbūvēto ūdenssaimniecības infrastruktūru 

pēc tās nodošanas ekspluatācijā Pašvaldība iegulda SIA “Smiltenes NKUP”  pamatkapitālā ievērojot 

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu. 

Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punkts nosaka, ka viena no pašvaldības 

autonomajām funkcijām ir organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un 

kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves atkritumu apsaimniekošana; notekūdeņu savākšana, novadīšana 

un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds. 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 13. oktobra noteikumu Nr. 593 “Darbības programmas 

“Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu 

reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās 

noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” 

īstenošanas noteikumi” 47.3.3. apakšpunktu, ūdenssaimniecības tīklu izbūve ir projektā attiecināmās 

izmaksas, bet, saskaņā ar šo noteikumu 27.punktu, konkrētās jomas sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs 

jāpiesaista kā sadarbības partneris un ar to jāslēdz sadarbības līgums konkrētā projekta īstenošanā. 
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Atbilstoši 52.2. apakšpunktam ūdenssaimniecības infrastruktūras izmaksas veic, ja atbalstītie 

infrastruktūras objekti pēc projekta īstenošanas ir sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju īpašumā. 

Pašvaldība, atbilstoši Eiropas Komisijas 2011. gada 20. decembra Lēmumam Nr. 2012/21/ES par 

Līguma par Eiropas Savienības darbību 106. panta 2. punkta piemērošanu valsts atbalstam attiecībā uz 

kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem dažiem uzņēmumiem, kuriem uzticēts sniegt 

pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi, izvērtēja Eiropas Savienības fondu projektus ar 

kuriem tiek sniegts valsts atbalsts un vai kompensācija, ko piešķir par pakalpojuma ar vispārēju 

tautsaimniecisku nozīmi sniegšanu, atbilst šajā lēmumā noteiktajām prasībām un, jo īpaši, ka 

uzņēmums nesaņem kompensāciju, kas pārsniedz saskaņā ar 5. pantu noteikto summu, tas ir, vai 

atbalsts pašvaldības kapitālsabiedrībai, kas ir deleģēta Smiltenes novadā sniegt ūdenssaimniecības 

sabiedriskos pakalpojumus, nepārsniedz 15 miljonus euro gadā un konstatēja, ka valsts atbalsts 

kapitālsabiedrībai nepārsniedz iepriekšminēto ieguldījumu summu. 

Atbilstoši Latvijas Uzņēmumu reģistra sarakstā iekļautā mantiskā ieguldījuma novērtēšanu 

eksperta – SIA “Vindeks” 2022. gada 23. janvāra novērtējumam, ieguldāmās mantas - ūdensapgādes 

un sadzīves kanalizācijas tīklu daļu (cauruļu, skataku, veidgabalu, hidrantu, aizbīdņu, spiediena 

paaugstināšanas stacijas un skaitītāju) Smiltenes novada Smiltenē, Baznīcas laukumā, novērtēšanu, 

kopējā ieguldāmās mantas vērtība 2022. gada 11. janvārī ir 13 400 EUR (trīspadsmit tūkstoši četri simti 

eiro).  

SIA “Smiltenes NKUP” 2021. gada 8. novembrī iesniedza iesniegumu “Par naudas līdzekļu un 

materiālo ieguldījumu” (Pašvaldībā reģ. ar Nr. SNP/21/1895), kurā Kapitālsabiedrība lūdz pašvaldību 

ūdenssaimniecības pakalpojuma nepārtrauktības nodrošināšanai jaunizveidotajā Smiltenes novadā līdz 

2021. gada beigām palielināt pamatkapitālu izdarot naudas ieguldījumu 89 629,00  EUR (astoņdesmit 

deviņi tūkstoši seši simti divdesmit deviņi euro 00 centi) un līdz 2022. gada 1. martam palielināt 

pamatkapitālu izdarot naudas ieguldījumu 143 850,00  EUR (viens simts četrdesmit trīs tūkstoši astoņi 

simti piecdesmit euro 00 centi) apmērā. 2021. gada 24. novembrī Pašvaldības dome pieņēma lēmumu 

Nr. 360 ar kuru nolēma palielināt SIA „Smiltenes NKUP” pamatkapitālu, izdodot jaunas kapitāla daļas, 

pamatojoties uz vienīgā dalībnieka – Smiltenes novada pašvaldības ieguldījumu SIA “Smiltenes 

NKUP” pamatkapitālā ieguldot naudas līdzekļus 89 629,00  euro (astoņdesmit deviņi tūkstoši seši simti 

divdesmit deviņi euro 00 centi)  apmērā. Pamatkapitāls ir palielināts. Atlikušais kapitālsabiedrības 

pieteikums iekļauts pašvaldības 2022. gada budžetā. Kapitālsabiedrība iesniegumā ir uzskatījusi 

izdevumu pozīcijas, kas nepieciešamas pašvaldības doto uzdevumu izpildei.  

Atbilstoši Pašvaldības domes 2021. gada 29. septembra lēmumam Nr. 168 “Par pilnvarojumu 

SIA “Smiltenes NKUP” sniegt sabiedriskos ūdenssaimniecības pakalpojumus Smiltenes novada 

administratīvajā teritorijā” Pašvaldības dome ir noteikusi, ka ar 2022. gada 1. janvāri 

ūdenssaimniecības sabiedriskos pakalpojumus (turpmāk – Pakalpojumi) Smiltenes novada 

administratīvajā teritorijā - Smiltenes novada Apes pagastā, Apes pilsētā, Drustu pagastā, Gaujienas 

pagastā, Raunas pagastā Raunā, Raunas pagasta Rozes ciemā, Trapenes pagastā, Smiltenes pilsētā, 

Brantu pagasta Vidzemes ciemā, Launkalnes pagasta Launkalnes un Silvas ciemos, Variņu pagasta 

Variņu ciemā, Palsmanes pagasta Palsmanes ciemā, Grundzāles pagasta Grundzāles ciemā, Bilskas 

pagasta Bilskas un Mēru ciemos, Blomes pagasta Blomes ciemā un Smiltenes pagasta Kalnamuižas un 

Brutuļu ciemos, organizē un nodrošina Smiltenes novada pašvaldības kapitālsabiedrība SIA „Smiltenes 

NKUP” (vienotais reģistrācijas Nr. 43903000435) un no 2022. gada 1. janvāra piešķīrusi īpašas tiesības 

un pilnvarojusi pašvaldības kapitālsabiedrību SIA „Smiltenes NKUP”, un uzdevusi, izmantojot 

Pašvaldības kapitālsabiedrības īpašumā esošos Smiltenes novada ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus, 

nodrošināt sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu Smiltenes novada administratīvajā 

teritorijā. 

Kapitālsabiedrība norāda, ka, lai izpildītu Pašvaldības domes lēmumā norādīto uzdevumu, ir 

nepieciešams papildus aprīkojumu un programmatūras iegāde. 

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 

63.panta pirmās daļas 1.punktu, sabiedrības pamatkapitālu var palielināt, dalībniekiem izdarot 

ieguldījumus sabiedrības pamatkapitālā un pretī saņemot attiecīgu skaitu jaunu daļu, šī likuma otro 

daļu, ja sabiedrības pamatkapitālu palielina šā panta pirmās daļas 1.punktā minētajā veidā, viss 

pamatkapitāla palielinājums dalībniekam jāapmaksā lēmumā par pamatkapitāla palielināšanu 
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noteiktajā termiņā. Minētais termiņš nevar būt garāks par trim mēnešiem no dienas, kad pieņemts 

lēmums par pamatkapitāla palielināšanu un minēto. 

Ņemot vērā norādīto, ievērojot Smiltenes novada pašvaldības domes Finanšu un attīstības 

jautājumu pastāvīgās komitejas 2022.gada 16. februāra atzinumu (sēdes protokols Nr. 4) un, 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 1. un 2. punktu, 15.panta pirmās 

daļas 2. punktu, 21.panta pirmās daļas 23. punktu, 77. panta otro daļu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 

88. pantu, Publiskas personas  kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 62. pantu,  63. 

panta pirmās daļas 1. punktu,  Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 40. pantu, 

Komerclikuma 154.panta pirmo un trešo daļu, atklāti balsojot ar 10 balsīm "Par" (Ainārs Mežulis, 

Andris Abrāmovs, Astrīda Harju, Edgars Avotiņš, Gita Mūrniece, Inga Ērgle, Jānis Āboliņš, Otārs 

Putrālis, Raivis Vizulis, Toms Markss), "Pret" – nav, "Atturas" – nav,  

Smiltenes novada pašvaldības dome  

NOLEMJ: 

1. Palielināt SIA „Smiltenes NKUP” (vienotās reģistrācijas numurs 43903000435) pamatkapitālu, 

izdodot jaunas kapitāla daļas, pamatojoties uz vienīgā dalībnieka – Smiltenes novada pašvaldības, 

ieguldījumu Sabiedrības pamatkapitālā kopumā ieguldot: 

1.1. pašvaldības mantu - ūdenssaimniecības infrastruktūru – ūdensapgādes un sadzīves 

kanalizācijas tīklu daļu (cauruļu un skataku) Smiltenes novada Smiltenē, Baznīcas laukumā, ar 

kopējo ieguldāmās mantas vērtību atbilstoši sertificēta vērtētāja novērtējumam -13 400 EUR 

(trīspadsmit tūkstoši četri simti eiro) apmērā 

1.2. finanšu līdzekļus - 143850 euro (viens simts četrdesmit trīs tūkstoši astoņi simti piecdesmit 

euro) ar mērķi lietotas asenizācijas / hidrodinamiskā automašīnas iegādei, notekūdeņu attīrīšanas 

iekārtu darbības attālināta monitoringa aprīkojuma iegādei un datu pārraides nodrošināšanai, 

palielinot pamatkapitālu par 157250,00 euro (viens simts piecdesmit septiņi tūkstoši divi simti 

piecdesmit euro nulle centi). 

2. Apstiprināt SIA „Smiltenes NKUP” pamatkapitāla palielināšanas noteikumu projektu (lēmuma 

pielikumā), saskaņā ar ko: 

2.1. Smiltenes novada pašvaldība iegulda SIA „Smiltenes NKUP” pamatkapitālā lēmuma 1.1. 

apakšpunktā minēto pašvaldības mantu un finanšu līdzekļus,  palielinot SIA „Smiltenes NKUP” 

pamatkapitālu par 157250,00 euro (viens simts piecdesmit septiņi tūkstoši divi simti piecdesmit 

euro nulle centi), izdodot jaunas 157250,00 euro (viens simts piecdesmit septiņi tūkstoši divi simti 

piecdesmit) kapitāla daļas, kas visas piederēs Smiltenes novada pašvaldībai;  

2.2. pēc pamatkapitāla palielināšanas SIA „Smiltenes NKUP” pamatkapitāls būs 2719122,00 euro 

(divi miljoni septiņi  simti deviņpadsmit tūkstoši viens simts divdesmit divi euro, nulle centi), kas 

sastāvēs no 2719122 (divi miljoni septiņi  simti deviņpadsmit tūkstoši viens simts divdesmit divām) 

kapitāla daļām ar vienas kapitāla daļas nominālvērtību 1,00 euro (viens euro). 

3. Pamatkapitāla palielināšanas mērķis -  pašvaldības autonomo funkciju atbilstoši likuma „Par 

pašvaldībām“ 15.panta pirmās daļas 1.punkta izpildei. 

4. SIA “Smiltenes NKUP” kapitāla daļu turētāja pārstāvim dalībnieku sapulcē balsot par pamatkapitāla 

palielināšanu atbilstoši lēmuma 1. - 3.punktam. 

5. SIA „Smiltenes NKUP” valdei sasaukt ārkārtas dalībnieku sapulci likumā un Statūtos noteiktajā 

kārtībā. 

6. Par lēmuma izpildi kopumā atbild SIA „Smiltenes NKUP” valdes loceklis Aigars Vīvuliņš. 

7. Lēmuma izpildi kontrolēt kapitāla daļu turētāja pārstāvim. 

8. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

 

 

 Domes priekšsēdētājs                                                           E. Avotiņš 
 


