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2021.gada 16.septembrī Nr.296
(protokols Nr.11, 11.§)

  
Par  dzīvokļa  īpašuma  Nr.20,  “Zilgmes”,  Ēvelē,
Ēveles pagastā, Valmieras novadā atsavināšanu

Pamatojoties  uz  likuma  “Par  pašvaldībām”  14.panta  pirmās  daļas  2.punktu,  Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu un otro daļu, 4.panta pirmo
daļu  un  Burtnieku  novada  pašvaldības  domes  15.05.2019.  lēmumu  Nr.162  (protokols  Nr.9,
3.punkts) “Par dzīvokļa īpašuma “Zilgmes”-20, Ēvelē, Ēveles pagastā, Burtnieku novadā nodošanu
atsavināšanai”,  sertificēta  nekustamā īpašuma sabiedrības  ar  ierobežotu  atbildību “Ober  Haus
Vērtēšanas  serviss”  26.04.20219.  atzinumu  par  dzīvokļa  Nr.20,  kas  atrodas  “Zilgmes”,  Ēvelē,
Ēveles  pagastā,  nosacīto vērtību,  kas uz vērtēšanas brīdi  2019.gada 26.aprīlī  bija  1500  euro,
nekustamā  īpašuma  sagatavošanai  atsavināšanai  izlietotajiem  līdzekļiem  –  228,63  euro un
Valmieras novada pašvaldības domes pastāvīgo komiteju kopīgās sēdes 09.09.2021. atzinumu,

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

1. apstiprināt nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.20 (kadastra numurs 9454 900 0048), adrese:
“Zilgmes”, Ēvele, Ēveles pag., Valmieras nov., ar kopējo platību 34,80 m² un 335/13546 kopī-
pašuma  domājamās  daļas  no  daudzdzīvokļu  mājas  (kadastra  apzīmējums
9454 007 0271 001),  335/13546 kopīpašuma domājamās daļas no būvēm (kadastra apzīmē-
jums 9454 007 0271 002, 9454 007 0271 003, 9454 007 0271 004), 335/13546 kopīpašuma
domājamās daļas no saistītā zemes gabala (kadastra apzīmējums 9454 007 0271) atsavinā-
šanas veidu – pārdošana mutiskā izsolē ar augšupejošu soli;

2. noteikt  nekustamā  īpašuma –  dzīvokļa  Nr.20  (kadastra  numurs  9454  900  0048),  adrese:
“Zilgmes”, Ēvele, Ēveles pag., Valmieras nov., izsoles sākumcenu 1728,63 euro;

3. uzdot Burtnieku novada pašvaldības īpašumu izsoles komisijai organizēt un veikt nekustamā
īpašuma – dzīvokļa Nr.20 (kadastra apzīmējums 9454 007 0271 001 020) “Zilgmes”, Ēvelē,
Ēveles pagastā, Valmieras novadā  pārdošanas izsoli, ievērojot Burtnieku novada Pašvaldības
īpašuma izsoles komisijas nolikumu Nr.1/2016;

4. notikušas izsoles rezultātus pēc izsoles apstiprināt  tuvākajā Valmieras novada pašvaldības
domes sēdē;

5. lēmums stājas spēkā 2021.gada 16.septembrī.

Domes priekšsēdētāja vietnieks 
infrastruktūras un uzņēmējdarbības jautājumos (personīgais paraksts) Guntis Gladkins
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