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ĀRKĀRTAS

SĒDES
Nr. 2

Valkā

PROTOKOLS
2014.gada 14.februārī

DARBA KĀRTĪBA:
1. Par domes priekšsēdētāja komandējumu uz Šatoraļujheju (Satoraljaujhely) Ungārijā.
2. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Vidzemes slimnīca” kapitāla daļu pārdošanu.
1.§
Par domes priekšsēdētāja komandējumu uz Šatoraļujheju (Satoraljaujhely) Ungārijā
___________________________________________________________
(V.Zariņš)
Domes priekšsēdētājs lēmuma projekta apspriešanā un balsošanā par to nepiedalās.
Dome izskata Valkas novada domes priekšsēdētāja Venta Armanda Kraukļa 2014.gada 12.februāra
iesniegumu par komandējumu uz Šatoraļujheju Ungārijā laikā no 2014.gada 16.februāra līdz 20.februārim
Dvīņu pilsētu asociācijas (City Twins Association) partneru apgūšanas ietvaros.
Vienlaicīgi ar Valkas novada domes delegāciju uz Šatoraļujheju Ungārijā dosies arī Valgas pilsētas
mērs Kalev Hark un Valgas pilsētas attīstības nodaļas speciāliste Marika Post.
Vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punkta un 2010.gada
12.oktobra MK Noteikumiem Nr.969 „Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistīti izdevumi”,
atklāti un vārdiski balsojot: PAR – 12 deputāti (U.Ozoliņa, V.Zariņš, A.Ikšelis, M.Kreilis, I.Noviks,
A.Gailis, M.Stabulniece, S.Pilskalne, V.Šaicāns, V.Bērziņa, A.Sjademe, A.Sula), PRET – nav,
ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
N O L E M J:
1. Komandēt Valkas novada domes priekšsēdētāju Ventu Armandu Kraukli uz Šatoraļujheju
(Satoraljaujhely) Ungārijā no 2014.gada 16.februāra līdz 2014.gada 20.februārim.
2. Apmaksāt dienas naudu par 5 komandējuma dienām.
3. Domes priekšsēdētājam Ventam Armandam Krauklim pēc komandējuma iesniegt komandējuma atskaiti
Grāmatvedības un finanšu nodaļa.
2.§.
Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Vidzemes slimnīca” kapitāla daļu pārdošanu
__________________________________________________________________
(V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, M.Kreilis, A.Sjademe, V.Zariņš, V.Šaicāns, S.Pilskalne)
Valkas novada dome 2013.gada 31.oktobrī pieņēma lēmumu „Par kapitāla daļu pārdošanu” (protokols
Nr.20, 16.§), ar kuru nolēma konceptuāli atbalstīt Valkas novada domei piederošo sabiedrības ar
ierobežotu atbildību „Vidzemes slimnīca” reģistrācijas Nr.40003258333, kapitāla daļu pārdošanu un veikt
Valkas novada domei piederošo kapitāla daļu novērtēšanu normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.
Saskaņā ar 2014.gada 9.janvāra SIA „Deloitte Latvia” veikto SIA „Vidzemes slimnīca” Uzņēmuma
25,26% kapitāla daļu vērtības aprēķinu uz 2012.gada 31.decembri, kapitāla daļu novērtējums ir robežās no
412 000 LVL līdz 909 000 LVL.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas
27.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 118.panta otro daļu,
119.panta otro daļu, 120.pantu., 122.panta otro un ceturto daļu, 126.panta pirmo daļu, Publiskas

personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu
un ņemot vērā 2014.gada 9.janvāra SIA „Deloitte Latvia” veikto SIA „Vidzemes slimnīca” Uzņēmuma
25,26% kapitāla daļu vērtības aprēķinu uz 2012.gada 31.decembri, atklāti un vārdiski balsojot: PAR – 8
deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, V.Zariņš, A.Ikšelis, I.Noviks, M.Stabulniece, V.Bērsiņa, A.Sula),
PRET – 3 deputāti (V.Šaicāns, A.Gailis, A.Sjademe), ATTURAS – 2 deputāti (M.Kreilis, S.Pilskalne),
Valkas novada dome
N O L E M J:
1. Pārdot Valkas novada domei piederošās sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Vidzemes slimnīca”
(reģistrācijas Nr.40003258333, juridiskā adrese – Jumaras iela 195, Valmiera, LV-4201) 1 216 573
(viens miljons divi simti sešpadsmit tūkstoši pieci simti septiņdesmit trīs) kapitāla daļas saskaņā ar
pārdošanas noteikumiem.
2. Apstiprināt Valkas novada domei piederošās sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Vidzemes slimnīca”
kapitāla daļu pārdošanas noteikumus (pielikumā).
3. Uzdot Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijai organizēt sabiedrības ar
ierobežotu atbildību „Vidzemes slimnīca” kapitāla daļu izsoli atbilstoši apstiprinātajiem pārdošanas
noteikumiem un normatīvo aktu prasībām.
4. Pilnvarot Valkas novada domes priekšsēdētāju parakstīt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Vidzemes
slimnīca” kapitāla daļu atsavināšanas līgumu.
5. Kapitāla daļu pārdošanas rezultātā iegūtie līdzekļi ieskaitāmi Valkas novada domes budžetā.
6. Nodrošināt paziņojuma par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Vidzemes slimnīca” kapitāla daļu izsoli
publikāciju laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.
7. Par šī lēmuma izpildi atbild priekšsēdētāja vietnieks juridiskajos un sociālā darba jautājumos.
8. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
Pielikums
Valkas novada domes
2014.gada 14.februāra
lēmumam (protokols Nr.2, 2.§)
Valkas novada domei piederošo
sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Vidzemes slimnīca”
kapitāla daļu pārdošanas noteikumi
1. Šie noteikumi (turpmāk tekstā – Pārdošanas noteikumi) nosaka kārtību, kādā tiek veikta Valkas
novada domei piederošo 25,26% jeb 1 216 573 sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Vidzemes
slimnīca” (turpmāk tekstā arī – Kapitālsabiedrība) kapitāla daļu pārdošana.
2. Informācija par Kapitālsabiedrību:
2.1. Nosaukums: Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Vidzemes slimnīca”.
2.2. Uzņēmējdarbības forma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību.
2.3. Reģistrācijas numurs: 40003258333.
2.4. Reģistrācijas datums: 04.07.1995.
2.5. Ierakstīts Komercreģistrā: 02.12.2004.
2.6. Juridiskā adrese: Jumaras iela 195, Valmiera, LV-4201.
2.7. Pamatkapitāls (apmaksāts): 4 816 204,- EUR (četri miljoni astoņi simti sešpadsmit tūkstoši divi
simti četri euro). Pamatkapitāls sadalīts 4 816 204 (četri miljoni astoņi simti sešpadsmit tūkstoši
divi simti četrās) kapitāla daļās (turpmāk tekstā – Kapitāla daļas). Vienas Kapitāla daļas
nominālvērtība: 1,- EUR (viens euro).
2.8. Dalībnieki:
2.8.1. Valmieras pilsētas pašvaldība, Valmiera, Lāčplēša iela 2, daļa %: 74,74, daļu skaits:
3599631, daļas vērtība: 1,- EUR, kopsumma: 3599631,- EUR.
2.8.2. Valkas novada dome, Semināra iela 9, Valka, Valkas novads, LV-4201, daļa %: 25,26,
daļu skaits: 1216573, daļas vērtība 1,- EUR, kopsumma: 1216573,- EUR.
2.9. Darbības veidi:
2.9.1. ambulatorā, stacionārā un neatliekamā medicīniskā palīdzība;
2.9.2. profilaktisko medicīnisko apskašu veikšana;
2.9.3. zobārstniecība un zobu protezēšanas darbi;
2.9.4. iedzīvotāju īslaicīgas sociālās aprūpes veikšana;
2.9.5. maksas pakalpojumi;
2.9.6. medicīnas tehnisko iekārtu montāža, remonts, funkcionālā pārbaude un tehniskā
apkope;
2.9.7. cita statūtos paredzētā darbība.
2.10. Komercdarbības veidi (NACE klasifikators):
2.10.1. aptiekas (52.31.);
2.10.2. medicīnisko un ortopēdisko preču mazumtirdzniecība (52.32);
2.10.3. pārējie citur neklasificēti komercpakalpojumi (74.87);

2.10.4. veselības aprūpes, izglītības, kultūras un citus sociālos pakalpojumus sniedzošu
aģentūru darbības koordinēšana, izņemot sociālo apdrošināšanu (75.12);
2.10.5. u.c. statūtos paredzētā darbība (00.00);
2.11. Kapitālsabiedrībai nav ieguldījumi citās komercsabiedrībās.
3. Pārdošanas kārtība:
3.1. Kapitālsabiedrības pārējiem dalībniekiem ir tiesības izmantot savas pirmpirkuma tiesības viena
mēneša laikā no dienas, kad Valkas novada dome ir iesniegusi paziņojumu par kapitāla daļu
pārdošanu sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Vidzemes slimnīca” valdei un dalībniekiem,
iegādājoties kapitāla daļas par sākumcenu.
3.2. Valkas novada domei piederošās kapitāla daļas tiek pārdotas kā vienots kopums.
3.3. Samaksas termiņš par nopirktajām kapitāla daļām ir viens mēnesis no Valkas novada domes
lēmuma par kapitāla daļu pirkumu pieņemšanas dienas.
3.4. Maksājums par kapitāla daļu pirkumu veicams pilnā apmērā euro, ieskaitot to Valkas novada
domes budžetā – Valkas novada domes kontā LV62UNLA0050014277068, a/s „SEB banka”, kods
UNLALV2X.
3.5. Ja neviens no pārējiem sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Vidzemes slimnīca” dalībniekiem
neizmanto savas kapitāla daļu pirmpirkuma tiesības, Valkas novada dome pārdod kapitāla daļas
atklātā izsolē.
3.6. Kapitāla daļas tiek pārdotas kā vienots kopums atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli
(turpmāk tekstā – Izsole), kuras noteikumus apstiprina Pašvaldības īpašuma privatizācijas un
atsavināšanas komisija vadoties no šiem noteikumiem.
3.7. Kapitāla daļu izsoles sākumcena ir 1 293 390,- EUR (viens miljons divi simti deviņdesmit trīs
tūkstoši trīs simti deviņdesmit euro) (turpmāk tekstā – Sākumcena).
3.8. Kārtība, kādā tiek noteikts Kapitāla daļu pircējs, ar kuru Valkas novada dome slēdz Kapitāla daļu
pirkuma līgumu (turpmāk tekstā – Pirkuma līgums), tiek noteikta Kapitāla daļu izsoles noteikumos
(turpmāk tekstā – Izsoles noteikumi).
3.9. Izsoles laiku un vietu nosaka Izsoles noteikumos.
3.10. Summa, par kādu Sākumcena tiek palielināta ar nākamo Izsoles dalībnieka solījumu, ir EUR
5 000,- (pieci tūkstoši euro) (turpmāk tekstā – Izsoles solis).
3.11. Izsoles uzvarētāja (turpmāk tekstā – Pircējs) nosolītā cena par kapitāla daļām ir pirkuma cena
(turpmāk tekstā – Pirkuma cena).
3.12. Drošības nauda ir 10% (desmit procenti) no Kapitāla daļu Sākumcenas jeb EUR 129 339,(viens simts divdesmit deviņi tūkstoši trīs simti trīsdesmit deviņi euro) (turpmāk tekstā –
Drošības nauda). Drošības nauda tiek ieskaitīta Pirkuma cenā.
3.13. Drošības nauda maksājama Izsoles noteikumos noteiktajā kārtībā.
3.14. Starpība starp Pirkuma cenu un Drošības naudu ir atlikusī pirkuma cena (turpmāk tekstā –
Atlikusī pirkuma cena).
3.15. Maksāšanas līdzeklis par Kapitāla daļām ir euro.
3.16. Atlikušo pirkuma cenu Pircējs samaksā viena mēneša laikā no pirkuma līguma spēkā stāšanās
dienas saskaņā ar šiem noteikumiem, Izsoles noteikumiem un pirkuma līgumu.
3.17. Izsoli organizē un rīko Valkas novada domes Pašvaldības īpašuma privatizācijas un
atsavināšanas komisija (turpmāk tekstā – Izsoles rīkotājs).
3.18. Izsoles rezultātus apstiprina Valkas novada dome, pieņemot par to atsevišķu lēmumu.
3.19. Ar informāciju par Kapitālsabiedrību un Izsoli, tai skaitā Pārdošanas un Izsoles noteikumiem,
Pirkuma līguma projektu var iepazīties Izsoles noteikumos noteiktajā kārtībā.
3.20. Pirkuma līgumu Pircējs paraksta piecu darba dienu laikā no paziņojuma par Izsoles rezultātu
apstiprināšanu saņemšanas dienas Izsoles noteikumos noteiktajā kārtībā.
3.21. Īpašuma tiesības Pircējam pāriet tikai tad, ja ir iestājušies visi turpmāk minētie nosacījumi:
3.21.1. ja konkrētajā situācijā saskaņā ar konkurenci regulējošiem normatīvajiem tiesību aktiem ir
nepieciešama Konkurences padomes atļauja par apvienošanos, šāda atļauja trīs mēnešu
laikā no pirkuma līguma spēkā stāšanās dienas ir saņemta un Pircējs to ir iesniedzis Izsoles
organizētājam;
3.21.2. Pircējs viena mēneša laikā no Pirkuma līguma spēkā stāšanās dienas ir samaksājis
Atlikušo pirkuma cenu, un Valkas novada dome to ir saņēmusi savā norēķinu kontā;
3.21.3. Kapitālsabiedrības valde, pamatojoties uz Valkas novada domes un Pircēja paziņojumu
par Kapitāla daļu iegūšanu, atbilstoši Komerclikuma noteikumiem ir izdarījusi ierakstu
Kapitālsabiedrības dalībnieku reģistrā par to, ka Pircējs ir Kapitāla daļu īpašnieks, kā arī
parakstījusi un izsniegusi Valkas novada domei un Pircējam attiecīgu Kapitālsabiedrības
dalībnieku reģistra izrakstu;
3.22. Ja Konkurences padome pieņem lēmumu aizliegt darījuma dalībnieku apvienošanos, Pirkuma
līgums zaudē spēku un Valkas novada dome atmaksā pircējam viņa samaksāto Drošības
naudu vai Pirkuma cenu, ja tā jau samaksāta. Valkas novada dome pēc šajā punktā minētā
gadījuma iestāšanās atzīst par Izsoles uzvarētāju to Izsoles dalībnieku, kurš nosolījis nākamo
augstāko cenu, ja tāds ir, un paziņo to viņam Izsoles noteikumos noteiktajā kārtībā. Ja
nākamā izsoles dalībnieka nav, izsole atzīstama par nenotikušu.
Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

V.A.Krauklis

NORAKSTS
Pielikums
Valkas novada domes
2014.gada 14.februāra
lēmumam (protokols Nr.2, 2.§)
Valkas novada domei piederošo
sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Vidzemes slimnīca”
kapitāla daļu pārdošanas noteikumi
4. Šie noteikumi (turpmāk tekstā – Pārdošanas noteikumi) nosaka kārtību, kādā tiek veikta Valkas
novada domei piederošo 25,26% jeb 1 216 573 sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Vidzemes
slimnīca” (turpmāk tekstā arī – Kapitālsabiedrība) kapitāla daļu pārdošana.
5. Informācija par Kapitālsabiedrību:
5.1. Nosaukums: Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Vidzemes slimnīca”.
5.2. Uzņēmējdarbības forma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību.
5.3. Reģistrācijas numurs: 40003258333.
5.4. Reģistrācijas datums: 04.07.1995.
5.5. Ierakstīts Komercreģistrā: 02.12.2004.
5.6. Juridiskā adrese: Jumaras iela 195, Valmiera, LV-4201.
5.7. Pamatkapitāls (apmaksāts): 4 816 204,- EUR (četri miljoni astoņi simti sešpadsmit tūkstoši divi
simti četri euro). Pamatkapitāls sadalīts 4 816 204 (četri miljoni astoņi simti sešpadsmit tūkstoši
divi simti četrās) kapitāla daļās (turpmāk tekstā – Kapitāla daļas). Vienas Kapitāla daļas
nominālvērtība: 1,- EUR (viens euro).
5.8. Dalībnieki:
2.8.1. Valmieras pilsētas pašvaldība, Valmiera, Lāčplēša iela 2, daļa %: 74,74, daļu skaits:
3599631, daļas vērtība: 1,- EUR, kopsumma: 3599631,- EUR.
2.8.2. Valkas novada dome, Semināra iela 9, Valka, Valkas novads, LV-4201, daļa %: 25,26,
daļu skaits: 1216573, daļas vērtība 1,- EUR, kopsumma: 1216573,- EUR.
5.9. Darbības veidi:
5.9.1. ambulatorā, stacionārā un neatliekamā medicīniskā palīdzība;
5.9.2. profilaktisko medicīnisko apskašu veikšana;
5.9.3. zobārstniecība un zobu protezēšanas darbi;
5.9.4. iedzīvotāju īslaicīgas sociālās aprūpes veikšana;
5.9.5. maksas pakalpojumi;
5.9.6. medicīnas tehnisko iekārtu montāža, remonts, funkcionālā pārbaude un tehniskā
apkope;
5.9.7. cita statūtos paredzētā darbība.
5.10. Komercdarbības veidi (NACE klasifikators):
5.10.1. aptiekas (52.31.);
5.10.2. medicīnisko un ortopēdisko preču mazumtirdzniecība (52.32);
5.10.3. pārējie citur neklasificēti komercpakalpojumi (74.87);
5.10.4. veselības aprūpes, izglītības, kultūras un citus sociālos pakalpojumus sniedzošu
aģentūru darbības koordinēšana, izņemot sociālo apdrošināšanu (75.12);
5.10.5. u.c. statūtos paredzētā darbība (00.00);
5.11. Kapitālsabiedrībai nav ieguldījumi citās komercsabiedrībās.
6. Pārdošanas kārtība:
6.1. Kapitālsabiedrības pārējiem dalībniekiem ir tiesības izmantot savas pirmpirkuma tiesības viena
mēneša laikā no dienas, kad Valkas novada dome ir iesniegusi paziņojumu par kapitāla daļu
pārdošanu sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Vidzemes slimnīca” valdei un dalībniekiem,
iegādājoties kapitāla daļas par sākumcenu.
6.2. Valkas novada domei piederošās kapitāla daļas tiek pārdotas kā vienots kopums.
6.3. Samaksas termiņš par nopirktajām kapitāla daļām ir viens mēnesis no Valkas novada domes
lēmuma par kapitāla daļu pirkumu pieņemšanas dienas.
6.4. Maksājums par kapitāla daļu pirkumu veicams pilnā apmērā euro, ieskaitot to Valkas novada
domes budžetā – Valkas novada domes kontā LV62UNLA0050014277068, a/s „SEB banka”, kods
UNLALV2X.
6.5. Ja neviens no pārējiem sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Vidzemes slimnīca” dalībniekiem
neizmanto savas kapitāla daļu pirmpirkuma tiesības, Valkas novada dome pārdod kapitāla daļas
atklātā izsolē.
6.6. Kapitāla daļas tiek pārdotas kā vienots kopums atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli
(turpmāk tekstā – Izsole), kuras noteikumus apstiprina Pašvaldības īpašuma privatizācijas un
atsavināšanas komisija vadoties no šiem noteikumiem.

6.7. Kapitāla daļu izsoles sākumcena ir 1 293 390,- EUR (viens miljons divi simti deviņdesmit trīs
tūkstoši trīs simti deviņdesmit euro) (turpmāk tekstā – Sākumcena).
6.8. Kārtība, kādā tiek noteikts Kapitāla daļu pircējs, ar kuru Valkas novada dome slēdz Kapitāla daļu
pirkuma līgumu (turpmāk tekstā – Pirkuma līgums), tiek noteikta Kapitāla daļu izsoles noteikumos
(turpmāk tekstā – Izsoles noteikumi).
6.9. Izsoles laiku un vietu nosaka Izsoles noteikumos.
6.10. Summa, par kādu Sākumcena tiek palielināta ar nākamo Izsoles dalībnieka solījumu, ir EUR
5 000,- (pieci tūkstoši euro) (turpmāk tekstā – Izsoles solis).
6.11. Izsoles uzvarētāja (turpmāk tekstā – Pircējs) nosolītā cena par kapitāla daļām ir pirkuma cena
(turpmāk tekstā – Pirkuma cena).
6.12. Drošības nauda ir 10% (desmit procenti) no Kapitāla daļu Sākumcenas jeb EUR 129 339,(viens simts divdesmit deviņi tūkstoši trīs simti trīsdesmit deviņi euro) (turpmāk tekstā –
Drošības nauda). Drošības nauda tiek ieskaitīta Pirkuma cenā.
6.13. Drošības nauda maksājama Izsoles noteikumos noteiktajā kārtībā.
6.14. Starpība starp Pirkuma cenu un Drošības naudu ir atlikusī pirkuma cena (turpmāk tekstā –
Atlikusī pirkuma cena).
6.15. Maksāšanas līdzeklis par Kapitāla daļām ir euro.
6.16. Atlikušo pirkuma cenu Pircējs samaksā viena mēneša laikā no pirkuma līguma spēkā stāšanās
dienas saskaņā ar šiem noteikumiem, Izsoles noteikumiem un pirkuma līgumu.
6.17. Izsoli organizē un rīko Valkas novada domes Pašvaldības īpašuma privatizācijas un
atsavināšanas komisija (turpmāk tekstā – Izsoles rīkotājs).
6.18. Izsoles rezultātus apstiprina Valkas novada dome, pieņemot par to atsevišķu lēmumu.
6.19. Ar informāciju par Kapitālsabiedrību un Izsoli, tai skaitā Pārdošanas un Izsoles noteikumiem,
Pirkuma līguma projektu var iepazīties Izsoles noteikumos noteiktajā kārtībā.
6.20. Pirkuma līgumu Pircējs paraksta piecu darba dienu laikā no paziņojuma par Izsoles rezultātu
apstiprināšanu saņemšanas dienas Izsoles noteikumos noteiktajā kārtībā.
6.21. Īpašuma tiesības Pircējam pāriet tikai tad, ja ir iestājušies visi turpmāk minētie nosacījumi:
6.21.1. ja konkrētajā situācijā saskaņā ar konkurenci regulējošiem normatīvajiem tiesību aktiem ir
nepieciešama Konkurences padomes atļauja par apvienošanos, šāda atļauja trīs mēnešu
laikā no pirkuma līguma spēkā stāšanās dienas ir saņemta un Pircējs to ir iesniedzis Izsoles
organizētājam;
6.21.2. Pircējs viena mēneša laikā no Pirkuma līguma spēkā stāšanās dienas ir samaksājis
Atlikušo pirkuma cenu, un Valkas novada dome to ir saņēmusi savā norēķinu kontā;
6.21.3. Kapitālsabiedrības valde, pamatojoties uz Valkas novada domes un Pircēja paziņojumu
par Kapitāla daļu iegūšanu, atbilstoši Komerclikuma noteikumiem ir izdarījusi ierakstu
Kapitālsabiedrības dalībnieku reģistrā par to, ka Pircējs ir Kapitāla daļu īpašnieks, kā arī
parakstījusi un izsniegusi Valkas novada domei un Pircējam attiecīgu Kapitālsabiedrības
dalībnieku reģistra izrakstu;
6.22. Ja Konkurences padome pieņem lēmumu aizliegt darījuma dalībnieku apvienošanos, Pirkuma
līgums zaudē spēku un Valkas novada dome atmaksā pircējam viņa samaksāto Drošības
naudu vai Pirkuma cenu, ja tā jau samaksāta. Valkas novada dome pēc šajā punktā minētā
gadījuma iestāšanās atzīst par Izsoles uzvarētāju to Izsoles dalībnieku, kurš nosolījis nākamo
augstāko cenu, ja tāds ir, un paziņo to viņam Izsoles noteikumos noteiktajā kārtībā. Ja
nākamā izsoles dalībnieka nav, izsole atzīstama par nenotikušu.
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