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2022.gada 28.aprīlī Nr.276
(protokols Nr.9, 20.§)

Par “Valmieras piens”, akciju
sabiedrība akciju atkārtotu nodošanu
atsavināšanai

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu, kas cita starpā nosaka, ka
dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, Publiskas personas
kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 138.panta pirmo daļu, kurā noteikts, ka
lēmumu par kapitāla daļu pārdošanu pieņem attiecīgās publiskās personas augstākā
lēmējinstitūcija, 140.panta pirmās daļas 1.punktu, kas nosaka, ka publiskas personas kapitāla
daļu pārdošanas sākotnējo vērtību (turpmāk – sākotnējā vērtība), ja tiek pārdotas kapitāla daļas,
kuru vērtības, kas noteikta pēc pašu kapitāla metodes (saskaņā ar pēdējo revidēto gada
pārskatu), ir mazāka par 15 000 euro, sākotnējo vērtību nosaka kapitāla daļu pārdevējs ar pašu
kapitāla metodi, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta otro daļu, kas cita
starpā nosaka, ka publiskas personas mantas atsavināšanas pamatveids ir mantas pārdošanas
izsolē.

Ievērojot Valmieras novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) domes 26.08.2021.
lēmumu Nr.231 (protokols Nr.9, 22.§) “Par Valmieras novada pašvaldībai piederošo
“Valmieras piens”, akciju sabiedrība akciju atsavināšanu”, ar kuru nolemts izbeigt Pašvaldības
līdzdalību “Valmieras piens”, akciju sabiedrība, reģistrācijas Nr.40003020475, (turpmāk –
“Valmieras piens”) un pārdot Pašvaldībai piederošās “Valmieras piens” 1183 akcijas, ka arī ņemot
vēra, ka 20.10.2021. rīkotajā izsolē neviens no dalībniekiem, kurš tika atzīts par uzvarētāju,
neveica pirkuma maksas samaksu izsoles noteikumos noteiktajā termiņā.

Ņemot vērā “Valmieras piens” pamatkapitālu 5 530 963,20 euro, kas sastāv no
3 950 688 akcijām, katras akcijas nominālvērtību 1,40 euro, Pašvaldībai piederošo akciju skaitu
1183 ar kopējo nominālvērtību 1656,20 euro, kas ir 0,03 % no kopējā “Valmieras piens”
pamatkapitāla, un pēdējā iesniegtajā “Valmieras piens” 2020.gada pārskatā norādīto pašu
kapitālu uz 31.12.2020. 4 060 422 euro, atbilstoši Pašvaldībai piederošo akciju īpatsvaram
pamatkapitālā pēc pašu kapitāla metodes Pašvaldības akciju vērtība veido 1218,13 euro,

un Pašvaldības domes Saimniecisko lietu, Tautsaimniecības, vides un attīstības lietu un
Finanšu komiteju 14.04.2022. atzinumiem,

Pašvaldības dome, balsojot: PAR – 17 (J.Baiks, J.Olmanis, G.Gladkins, J.Skrastiņš, G.Ķibere,
T.Upners, J.Dainis, A.Klepers, G.Štrombergs, R.Muižnieks, K.Kļaviņš, H.Rokpelnis, J.Jakovins,
V.Ecmanis, E.Grandāns, J.Grasbergs, M.Bērziņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

1. sakarā ar to, ka 2021.gada 20.oktobrī “Valmieras piens” akciju izsoles uzvarētāji neveica
pirkuma maksu noteiktajā termiņā, atzīt šo izsoli par nenotikušu;

2. atkārtoti nodot atsavināšanai Pašvaldībai piederošas “Valmieras piens” 1183 akcijas, ar
atsavināšanas metodi – pārdošana elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli;

3. apstiprināt atsavināmo akciju pārdošanas sākotnējo vērtību pēc pašu kapitāla metodes
saskaņā ar 2020.gada pārskatu 1218,13 euro (viens tūkstotis divi simti astoņpadsmit euro,
13 centi);



4. apstiprināt akciju pārdošanas noteikumus;
5. uzdot Pašvaldības Atsavināšanas komisijai organizēt akciju pārdošanas procesu, izskatīt un

apstiprināt izsoles rezultātus, sagatavot un iesniegt akciju nosolītājam parakstīšanai 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
vietnē www.valmierasnovads.lv;

7. lēmums stājas spēkā 2022.gada 28.aprīlī.

Pielikumā
:

Pārdošanas noteikumi ar pielikumiem kopā uz 8 lappusēm.

Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts) Jānis Baiks
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