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Par malkas koksnes trešo atkārtoto
nodošanu atsavināšanai par brīvu cenu
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta otro daļu, kas
cita starpā nosaka, ka publiskas personas mantas atsavināšanas pamatveids ir mantas
pārdošana izsolē, šā likuma 6.panta otro daļu, kas nosaka, ka atļauju atsavināt atvasinātas
publiskas personas kustamo mantu dod attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija
vai tās noteikta institūcija, 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, Valmieras pilsētas pašvaldības (turpmāk –
Pašvaldība) domes 31.10.2019. lēmumu Nr.318 (protokols Nr.14, 14.§) “Par malkas koksnes
nodošanu atsavināšanai”, Pašvaldības domes 28.11.2019. lēmumu Nr.369 (protokols Nr.15, 34.§)
“Par malkas koksnes atkārtotu nodošanu atsavināšanai par brīvu cenu”, Pašvaldības Finanšu
dienesta 08.10.2019. izziņu Nr.2.2.1.11/19/72, kas apstiprina, ka Pašvaldības bilancē uzskaitīta
malka ar preces uzskaites Nr.KR-0321 197,70 m3 un bilances vērtību 0,00 euro, 29.01.2020.
sludinājumu Valmieras laikrakstā “Liesma” par malkas koksnes pārdošanu, Pašvaldības domes
pastāvīgo komiteju kopīgās sēdes 21.05.2020. atzinumu,
Pašvaldības dome, balsojot: PAR – 12 (J.Baiks, R.Gailums, A.Kupriša, A.O.Brutāns, A.Gluhovs,
A.Skrastiņš, E.Ašeradena, T.Upners, J.Jakovins, V.Ecmanis, U.Jansons, I.Lakučs), PRET – nav,
ATTURAS – nav, nolemj:
1. sakarā ar to, ka 10 darba dienu laikā no sludinājuma publicēšanas laikrakstā “Liesma”
pretendenti malkas koksnes pirkšanai, atzīt atsavināšanas procesu par nenotikušu;
2. atkārtoti nodot pārdošanai par brīvu cenu Pašvaldības kustamo mantu – 197,70 m3 malkas
koksnes ar preces uzskaites Nr.KR-0321, kas iegūta, izzāģējot bīstamos un bojātos kokus
pilsētas apstādījumos, un kas novietota krautuvē Pučurgas ielā 2, Valmierā;
3. apstiprināt kustamās mantas nosacīto cenu un izsoles sākumcenu 2,50 euro/kubikmetrā
malkas koksnei par visu apjomu bez piegādes: kopējā cena par visu apjomu 494,25 euro
(ieskaitot pievienotās vērtības nodokli);
4. sludinājumu par malkas koksnes pārdošanu par brīvu cenu publicēt laikrakstā “Liesma” un
Pašvaldības mājas lapā, nosakot, ka pieteikums par malkas koksnes pirkšanu iesniedzams
Pašvaldībā, Lāčplēša ielā 2, Valmierā, 109.kabinetā, 10 darba dienu laikā no sludinājuma
publicēšanas laikrakstā “Liesma”;
5. noteikt, ka pirkuma nodrošinājums ir 49,43 euro, kas iemaksājams Pašvaldības kontā
AS “Luminor Bank”, konta Nr.LV38 RIKO 0002 7107 1001 1, bankas kods RIKOLV2X ar
norādi “Malkas koksne - pirkuma nodrošinājums”, un maksājumu apliecinošs dokuments
iesniedzams kopā ar pirkuma pieteikumu 4.punktā noteiktajā vietā un laikā;
6. uzdot Pašvaldības Īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijai apstiprināt pirkuma
rezultātus, ja šā lēmuma 4.punktā noteiktajā kārtībā pieteikumu iesniedzis viens pircējs;
7. uzdot Pašvaldības Īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijai rīkot izsoli Publiskas

personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā atbilstoši apstiprinātajiem izsoles
noteikumiem, ja desmit darba dienu laikā pēc 4.punktā noteiktā sludinājuma publicēšanas
laikrakstā “Liesma” piesakās vairāki pircēji, izskatīt un apstiprināt izsoles rezultātus;
8. apstiprināt malkas koksnes izsoles noteikumus;
9. uzdot Pašvaldības iestādei “Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvalde” septiņu darba
dienu laikā pēc pirkuma vai izsoles rezultātu apstiprināšanas sagatavot un izsniegt kustamās
mantas pircējam parakstīšanai malkas koksnes pirkuma līgumu.
Pielikumā: malkas koksnes izsoles noteikumi uz 2 lapām.
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