
pielikums
Valmieras novada pašvaldības
domes 16.09.2021. lēmumam
Nr.306 (protokols Nr.11, 22.§)

PROJEKTS
Administratīvais līgums 

Nr._________

Par tiesiskā strīda izbeigšanu administratīvajā lietā Nr.A420156021

Valmierā, 2021. gada __.___________  

SIA “ARDREK”, reģistrācijas Nr.40203272185, juridiskā adrese: Ievu iela 7, Sigulda, Siguldas nov.,
LV-2150,  kuru,  pamatojoties  uz  statūtiem,  pārstāv  tās  valdes  priekšsēdētājs  Armands  Raitums,  no
vienas puses,

un

Valmieras novada pašvaldība, nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000043403, juridiskā adrese:
Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras nov., LV-4201, kuras vārdā, pamatojoties uz Valmieras novada
pašvaldības nolikumu un Valmieras novada pašvaldības domes 16.09.2021. lēmumu Nr.306 (protokols
Nr.11, 22.§) “Par administratīvā līguma slēgšanu” rīkojas izpilddirektore Evija Voitkāne, no otras puses, 

turpmāk – Puses,

ņemot vērā, ka;
1. saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu 2021.gada 1.jūlijā Burtnieku novada

pašvaldības  administratīvā  teritorija  apvienota  ar  Valmieras  pilsētas  administratīvo  teritoriju,
izveidojot jaunu pašvaldību – Valmieras novada pašvaldība (turpmāk - Pašvaldība). Pašvaldība ir
Burtnieku novada pašvaldības institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmēja;

2. Administratīvajā rajona tiesā, pamatojoties uz SIA “ARDREK” (turpmāk – Sabiedrība) pieteikumu
ierosināta administratīvā lieta Nr.A420156021 (turpmāk – Lieta), kur nolemts pieņemt Sabiedrības
pieteikumu  par  Burtnieku  novada  pašvaldības  domes  2021.gada  17.marta  lēmuma  Nr.128
(protokols Nr.4, 32.punkts) (turpmāk – Lēmums Nr.128) atcelšanu;

3. Sabiedrība savā pieteikumā lūdz:
(a) atcelt  Burtnieku novada pašvaldības  domes Lēmumu Nr.128 (protokols  Nr.4,  32.punkts),  ar

kuru nolemts izmantot  pirmpirkuma tiesības uz Laurai  Dainai  Dammei piederošo nekustamo
īpašumu  “Līdaciņas”,  Vecates  pagasts,  Valmieras  novads,  kadastra  Nr.9692  004  0004,
reģistrēts  Vecates  pagasta  zemesgrāmatas  nodalījumā  Nr.11,  un  nekustamo  īpašumu,
“Laivas”, kadastra Nr.9692 504 0001, Vecates pagasts, Valmieras novads, reģistrēts Vecates
pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.35, par līgumā norādīto pirkuma maksu 40 000 euro;

(b) uzlikt  par  pienākumu  Pašvaldībai  izdot  labvēlīgu  administratīvo  aktu,  atsakoties  izmantot
pirmpirkuma  tiesības  uz  Laurai  Dainai  Dammei,  personas  kods  020463-12616,  piederošo
nekustamo  īpašumu,  “Līdaciņas”,  Vecates  pagasts,  Valmieras  novads,  kadastra
Nr.9692 004 0004,  reģistrēts  Vecates  pagasta  zemesgrāmatas  nodalījumā  Nr.11,  un
nekustamo īpašumu “Laivas”, kadastra Nr.9692 504 0001, Vecates pagasts, Valmieras novads,
reģistrēts Vecates pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.35;

4. Pušu starpā ir panākta vienošanās par tiesiskā strīda izbeigšanu Lietā;
5. administratīvo līgumu iespējams slēgt,  lai  izbeigtu tiesisku strīdu jebkurā administratīvā procesa

stadijā, 

pamatojoties  uz  Valsts  pārvaldes  iekārtas  likuma  79.–86.pantu,  Administratīvā  procesa  likuma
63.1pantu, noslēdz šādu administratīvo līgumu (turpmāk – Līgums):

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS



Līguma priekšmets ir tiesiskā strīda izbeigšana Lietā starp Sabiedrību no vienas puses un Pašvaldību
no otras puses saskaņā ar Līguma noteikumiem.

2. PUŠU SAISTĪBAS

1. Pašvaldība apņemas nekavējoties, bet ne vēlāk kā 1 (viena) mēneša laikā no Līguma spēkā
stāšanās dienas izdot lēmumu ar kuru tā atceļ Lēmumu Nr.128, vienlaikus atsakoties izmantot
pirmpirkuma  tiesības  uz  Laurai  Dainai  Dammei,  personas  kods  020463-12616,  piederošo
nekustamo  īpašumu,  “Līdaciņas”,  Vecates  pagasts,  Valmieras  novads,  kadastra
Nr.9692 004 0004, reģistrēts Vecates pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.11, un nekustamo
īpašumu “Laivas”, kadastra Nr.9692 504 0001, Vecates pagasts, Valmieras novads, reģistrēts
Vecates pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.35. 

2. Sabiedrība  apņemas  laivošanas  sezonas  laikā,  tas  ir  no  1.maija  līdz  Burtnieku  ezera
aizsalšanai  –  nodrošināt  laivu  ielaišanas  iespēju  Salacas  upē  no  nekustamā  īpašuma
“Līdaciņas”,  kadastra Nr.9692 004 0004, ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
9692 004 0004, ar adresi “Laivas”, Vecates pagasts, Valmieras novads, LV-4211.

3. Sabiedrība apņemas jebkurā laikā bez atlīdzības nodrošināt piekļuves iespēju Salacas upes
krastam no nekustamā īpašuma “Līdaciņas”, kadastra Nr.9692 004 0004, kura sastāvā ietilpst
zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 9692 004 0004, ar adresi “Laivas”, Vecates pagasts,
Valmieras  novads,  LV-4211,  Valsts  ugunsdzēsības  un  glābšanas  dienestam  vai  citiem
operatīvajiem dienestiem.

3.1. Ar Līgumu tiek izbeigts tiesiskais strīds Lietā. Sabiedrība apņemas nekavējoties pēc Līguma
spēkā stāšanās un attiecīga Pašvaldības lēmuma pieņemšanas vērsties Administratīvajā rajona
tiesā,  iesniedzot  pieteikumu par  tiesvedības  izbeigšanu  Lietā,  pievienojot  tam arī  Līgumu un
Pašvaldības lēmumu.

3. NOSLĒGUMA NOTEIKUMI
3.2. Līgums stājas spēkā, kad to ir parakstījušas Puses.

3.3. Ja rodas ar Līguma izpildi saistīti strīdi, tie risināmi Administratīvā procesa likumā noteiktajā
kārtībā.

3.4. Līgums ir parakstīts 3 (trīs) vienādos eksemplāros,  pa vienam eksemplāram katrai Pusei,
viens – iesniegšanai tiesā.

4. PUŠU REKVIZĪTI  UN PARAKSTI:

SIA “ARDREK” Valmieras novada pašvaldība
Reģ. Nr.40203272185 Nod. maks. reģ. kods 90000043403
Juridiskā adrese: Ievu iela 7, Sigulda, Adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera,
Siguldas nov., LV-2150 Valmieras nov., LV-4201

____________ Armands Raitums ____________Evija Voitkāne
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