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LĒMUMS
Valmierā

2021.gada 25.novembrī Nr.494
(protokols Nr.16, 7.§)

Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības
domes 29.12.2011. lēmumā Nr.414 (protokols
Nr.17, 4.§) “Par zemes nomu Rūpniecības ielā
25B, Valmierā, biedrībai “Valmieras pilsētas
garāžu īpašnieku biedrība Nr.4””

Pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un
to nostiprināšanu zemesgrāmatā” 14.panta otro daļu, Ministru kabineta 19.06.2018.
noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”
2.daļu “Apbūvēta zemesgabala iznomāšana”, Publiskas personas finanšu līdzekļu un
mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.1 panta pirmo un pirmo prim daļu,
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 6.punktu,
Valmieras pilsētas pašvaldības domes 29.12.2011. lēmumu Nr.414 (protokols Nr.17,
4.§) “Par zemes nomu Rūpniecības ielā 25B, Valmierā biedrībai “Valmieras pilsētas
garāžu īpašnieku biedrība Nr.4”” (turpmāk – Lēmums Nr.414), saskaņā ar kuru
02.01.2012. noslēgtā zemes nomas līguma Nr.505-3-2/12/1 termiņš beidzas
31.12.2021., Valmieras pilsētas pašvaldības domes 23.11.2017. lēmumu Nr.411
(protokols Nr.16, 7.§) “Par zemes nomas līgumu slēgšanu ar akciju sabiedrību
“Sadales tīkls””, ar kuru daļa no zemes vienības Rūpniecības ielā 25B, Valmierā, 210
m2 platībā tiek iznomāta slēgtā transformatoru punkta ekspluatācijas vajadzībām,
VALMIERAS PILSĒTAS GARĀŽU ĪPAŠNIEKU BIEDRĪBA NR.4, reģistrācijas
Nr.44103010959, juridiskā adrese Rūpniecības iela 25B, Valmiera, Valmieras nov.,
03.11.2021. iesniegumu 1-2021 (Valmieras novada pašvaldībā (turpmāk –
Pašvaldība) saņemts 03.11.2021. un reģistrēts ar Nr.4.1.8.3/21/991) ar lūgumu
pagarināt zemes nomas līguma termiņu garāžu ekspluatācijas vajadzībām,
Pašvaldības domes pastāvīgo komiteju kopīgās sēdes 11.11.2021. atzinumu,

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, J.Grasbergs, M.Bērziņš, J.Upenieks), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

1. izdarīt Lēmumā Nr.414 šādus grozījumus:
1.1. aizstāt 1.punktā skaitli “7596” ar skaitli “7386”,
1.2. aizstāt 2.punktā skaitļus “31.12.2021.” ar skaitļiem “31.12.2031.”;

2. slēgt vienošanos par grozījumiem 2012.gada 2.janvārī noslēgtajā zemes nomas līgumā
Nr.505-3-2/12/1;

3. lēmums stājas spēkā 2021.gada 25.novembrī.

Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts) Jānis Baiks




