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Par Leona Paegles ielā 40, Valmierā,
Valmieras novadā demontēto metāla
konstrukciju nodošanu atsavināšanai

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, kas cita
starpā nosaka, ka tikai dome var noteikt kārtību, kādā veicami darījumi ar pašvaldības kustamo
mantu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta otro daļu, kas cita starpā
nosaka, ka publisku personu mantas atsavināšanas pamatveids ir mantas pārdošanas izsolē,
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta
2.punktu, kas cita starpā nosaka, ka publiska persona rīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu
lietderīgi, tas ir, manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā citai personai par
iespējami augstāku cenu; ievērojot, ka objektā “Skola Leona Paegles ielā 40, Valmierā” būvdarbu
rezultātā ir veikti sporta zāles (angāra) demontāžas darbi un ir atgūtas metāla konstrukcijas un
izstrādājumi, ņemot vērā sertificēta būvspeciālista Kaspara Kalniņa (sertifikāta Nr.5-03288) veikto
novērtējumu, saskaņā ar kuru metāla konstrukciju vērtība noteikta 5080,00 euro apmērā,
Valmieras novada pašvaldības domes pastāvīgo komiteju kopīgās sēdes 17.02.2022. atzinumu,

Valmieras novada pašvaldības dome, balsojot: PAR – 16 (J.Baiks, R.Gailums, J.Olmanis,
G.Gladkins, J.Skrastiņš, G.Ķibere, T.Upners, A.Klepers, G.Štrombergs, R.Muižnieks, K.Kļaviņš,
H.Rokpelnis, V.Ecmanis, E.Grandāns, J.Grasbergs, M.Bērziņš), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:

1. nodot atsavināšanai Valmieras novada pašvaldības kustamo mantu – sporta zāles (angāra)
Leona Paegles ielā 40, Valmierā, Valmieras novadā demontāžas procesā atgūtas metāla
konstrukcijas un izstrādājumus:
1.1. cinkota tērauda termoprofils 200/1,2 mm, 175 gab.;
1.2. arkveida tērauda angāra konstrukcijas, dažādas, 33 gab.;
1.3. angāra liektais skārda jumta segums 1160/0.5 mm Zn, 80 gab. (659,4 m2);
1.4. radiatori, čuguna, 15 sekcijas, 17 gab.;
1.5. sienas trapecveida skārda profils 20/1100 0.5 mm, 107 m2;
1.6. tērauda radiatori, dažādi, 27 gab.,
ar atsavināšanas metodi – pārdošana elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli;

2. apstiprināt kustamās mantas nosacīto cenu un izsoles sākumcenu 5080 euro, tai skaitā,
pievienotās vērtības nodoklis;

3. apstiprināt kustamās mantas izsoles noteikumus;
4. uzdot Valmieras novada pašvaldības Atsavināšanas komisijai organizēt izsoli šajā lēmumā

noteiktajā kārtībā, izskatīt un apstiprināt izsoles rezultātus;
5. uzdot Valmieras novada pašvaldības iestādei “Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas

pārvalde” septiņu dienu laikā pēc atsavināšanas rezultātu apstiprināšanas sagatavot un
iesniegt atsavinātājam parakstīšanai kustamās mantas pirkuma līgumu;

6. noteikt, ka informācija par izsoli tiek publicēta elektronisko izsoļu vietnē
https://izsoles.ta.gov.lv, Valmieras novada pašvaldības informatīvajā izdevumā un tīmekļa

https://izsoles.ta.gov.lv


vietnē www.valmierasnovads.lv;
7. lēmums stājas spēkā 2022.gada 24.februārī.

Pielikumā
:

1. izsoles noteikumi uz 5 lappusēm;
2. pirkuma līguma projekts ar pielikumiem kopā uz 4 lappusēm.

Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts) Jānis Baiks
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