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L Ē M U M S
Valmierā

2021.gada 26.augustā Nr.214
(protokols Nr.9, 3.§)

Par nekustamā īpašuma Jāņa Daliņa ielā 2,
Valmierā, Valmieras novadā daļas nodošanu
lietošanā Valmieras sporta skolai

Pamatojoties uz likuma  “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, kas nosaka, ka,
lai  izpildītu  savas  funkcijas,  pašvaldībām  likumā  noteiktajā  kārtībā  ir  pienākums  racionāli  un
lietderīgi  apsaimniekot  pašvaldības  kustamo  un  nekustamo  mantu, 15.panta  pirmās  daļas
4.punktu,  kas nosaka,  ka viena no pašvaldības autonomām funkcijām ir  gādāt  par  iedzīvotāju
izglītību  (iedzīvotājiem  noteikto  tiesību  nodrošināšana  pamatizglītības  un  vispārējās  vidējās
izglītības iegūšanā;  pirmsskolas  un skolas  vecuma bērnu nodrošināšana  ar  vietām mācību un
audzināšanas  iestādēs;  organizatoriska  un  finansiāla  palīdzība  ārpusskolas  mācību  un
audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm u.c.), šī paša panta pirmās daļas 6.punktu,
kas  cita  starpā  nosaka,  ka  pašvaldības  autonomā  funkcija  ir  veicināt  iedzīvotāju  veselīgu
dzīvesveidu un sportu,

Būvniecības valsts kontroles biroja 06.08.2021. aktu par būves pieņemšanu ekspluatācijā
Nr.21032680054010 par objekta vieglatlētikas manēža un stadions Jāņa Daliņa ielā 2, Valmierā,
Valmieras nov. pieņemšanu ekspluatācijā,

30.12.2020.  līgumu  Nr.09.5411/2.4.4.8/20/751  ar  Valmieras  Bērnu  sporta  skolu  par
nekustamo īpašumu pārvaldīšanu un lietošanu līdz 31.12.2025.,

un Valmieras novada pašvaldības domes pastāvīgo kopīgo komiteju sēdes 19.08.2021.
atzinumu,

Valmieras  novada  pašvaldības  dome,  balsojot:  PAR  –  15  (J.Baiks,  R.Gailums,  J.Olmanis,
G.Gladkins,  J.Skrastiņš,  G.Ķibere,  J.Dainis,  A.Klepers,  G.Štrombergs,  K.Kļaviņš,  H.Rokpelnis,
V.Ecmanis, E.Grandāns, J.Grasbergs, M.Bērziņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

1. ar  2021.gada  1.septembri  līdz  2025.gada  31.decembrim nodot  lietošanā  Valmieras  sporta
skolai nekustamā īpašuma Jāņa Daliņa ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā daļu, kas sastāv
no vieglatlētikas  manēžas ēkas,  kadastra apzīmējums 9601 010 0032 001,  telpu daļas ar
kopējo platību 514,28 m2 no ēkas 12 728,6 m2 kopējās platības;

2. nekustamais  īpašums  tiek  nodots  lietošanā  ar  mērķi  nodrošināt  profesionālās  ievirzes,
interešu izglītības un augstas klases sportistu sagatavošanas centra programmu īstenošanai,
kuru realizēšana veicina veselas, fiziski, garīgi un emocionāli attīstītas personības veidošanos,
kas motivēta aktīvam, kustīgam dzīvesveidam un apzinās sporta vērtības nozīmi.

Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts) Jānis Baiks
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