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2021.gada 16.septembrī Nr.306
(protokols Nr.11, 22.§)

Par administratīvā līguma slēgšanu

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Administratīvo
teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 6.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma
79.pantu, 80.panta pirmās daļas 1.punktu, 81.,  82.pantu, Burtnieku novada pašvaldības domes
17.03.2021. lēmumu Nr.128 (protokols Nr.4, 32.punkts) “Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu uz
nekustamajiem  īpašumiem  Līdaciņas  un  Laivas”,  Administratīvās  rajona  tiesas  13.04.2021.
lēmumu lietā  Nr.A420156021,  13.07.2021.  SIA  “ARDREK”,  reģistrācijas  Nr.40203272185,
iesniegumu  par  Burtnieku  novada  pašvaldības  2021.gada  17.marta  lēmuma  pārskatīšanu
(Valmieras  novada  pašvaldībā  (turpmāk  –  Pašvaldība)  saņemts  13.07.2021.  un  reģistrēts  ar
Nr.5.1.2/21/155), 19.08.2021. Valmieras novada pašvaldības domes pastāvīgo komiteju kopīgajā
sēdē skatīto informatīvo jautājumu un Valmieras novada pašvaldības domes pastāvīgo komiteju
kopīgās sēdes 09.09.2021. atzinumu,

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. slēgt administratīvo līgumu ar SIA “ARDREK”, reģistrācijas Nr. 203272185, “Par tiesiskā strīda
izbeigšanu  administratīvajā  lietā  Nr.A420156021”,  ievērojot,  ka Pašvaldība  neizmantos pir-
mpirkuma tiesības un neiegādāsies Burtnieku novada pašvaldības domes 2021.gada 17.marta
lēmumā Nr.128 (protokols Nr. 4, 32.punkts) “Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu uz nekusta-
majiem īpašumiem Līdaciņas un Laivas” noteiktos īpašumus;

2. uzdot Pašvaldības iestādei “Burtnieku apvienības pārvalde” organizēt 1.punktā noteiktā līguma
parakstīšanu un ne vēlāk kā 1 mēneša laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas sagatavot un
iesniegt izskatīšanai domes sēdē Valmieras novada domes lēmuma projektu, ar kuru tā atceļ
Burtnieku novada pašvaldības domes 2021.gada 17.marta lēmumu Nr.128 (protokols Nr.4,
32.punkts) “Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu uz nekustamajiem īpašumiem Līdaciņas un
Laivas”;

3. uzdot Pašvaldības izpilddirektorei Evijai Voitkānei pašvaldības vārdā parakstīt šajā lēmumā
noteikto administratīvo līgumu;

4. uzdot Pašvaldības iestādei “Burtnieku apvienības pārvalde” piecu darbdienu laikā no adminis-
tratīvā līguma noslēgšanas dienas nosūtīt līguma kopiju Vides aizsardzības un reģionālās at-
tīstības ministrijai;

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

Pielikumā: Administratīvā līguma projekts uz 2 lappusēm.

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