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2021.gada 28.oktobrī Nr.477
(protokols Nr.14, 46.§)

Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības
domes 29.07.2021. lēmumā Nr.107 (ārkārtas sēdes
protokols Nr.6, 20§) “Par zemes gabala Ganību iela
6, Rūjienā, Valmieras novadā bezatlīdzības
nodošanu valsts īpašumā”

Pamatojoties uz Valmieras novada pašvaldībā (turpmāk – Pašvaldība) 2021.gada
28.oktobrī saņemto Nodrošinājuma valsts aģentūras iesniegumu (reģistrēts Pašvaldībā ar
Nr.4.1.8.3/21/794), likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu, kas cita starpā nosaka, ka
dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu, 42.panta otro daļu, Valmieras novada
pašvaldības domes 2021.gada 29.jūlija lēmumu Nr.107 (ārkārtas sēdes protokols Nr.6, 20§) “Par
zemes gabala Ganību iela 6, Rūjienā, Valmieras novadā bezatlīdzības nodošanu valsts
īpašumā”,

Valmieras novada pašvaldības dome, balsojot: PAR – 17 (J.Baiks, R.Gailums, J.Olmanis,
G.Gladkins, J.Skrastiņš, G.Ķibere, T.Upners, J.Dainis, A.Klepers, G.Štrombergs, R.Muižnieks,
K.Kļaviņš, H.Rokpelnis, V.Ecmanis, E.Grandāns, J.Grasbergs, J.Upenieks), PRET – nav,
ATTURAS – nav, nolemj:

1. izteikt Lēmuma lemjošo daļu, nosakot, ka tas ir Lēmuma 1.punkts, šādā redakcijā:
“1. nodot bez atlīdzības Latvijas valstij Iekšlietu ministrijas personā nekustamo īpašumu –

zemes gabalu Ganību iela 6, Rūjienā, Valmieras novadā 0.6294 ha platībā (kadastra
apzīmējums 9615 001 2005) administratīvā kompleksa (nedzīvojamās ēkas) būvniecībai
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta vajadzībām, valsts pārvaldes funkciju
realizēšanai – sabiedriskās kārtības un drošības, civilās aizsardzības un ugunsdrošības
īstenošanai, lai nodrošinātu Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 21.pantā, likuma
par policiju 3.pantā un Ārstniecības likuma 8.pantā noteikto uzdevumu izpildi;”;

2. papildināt lēmumu ar 2.punktu šādā redakcijā:
“2. noteikt aizliegumu Iekšlietu ministrijai atsavināt un apgrūtināt nekustamo īpašumu –

zemes gabalu Ganību ielā 6, Rūjienā, Valmieras nov. (kadastra apzīmējums 9615 001
2005) ar lietu tiesībām un pienākumu Iekšlietu ministrijai bez atlīdzības nodot
augstākminēto nekustamo īpašumu Valmieras novada pašvaldībai ja tas vairs netiek
izmantots lēmuma 1.punktā noteiktajam mērķim, attiecīgi izdarot atzīmi Zemesgrāmatā.”.

Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts) Jānis Baiks


