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L ĒM U M S  

Valmierā 
  
2021.gada 30.decembrī       Nr.582 
          (protokols Nr.18, 22.§) 

 
Par Valmieras novada pašvald ības Vidi 
degrad ējošo ēku un b ūvju apzin āšanas 
komisijas un nolikuma apstiprin āšanu  

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 61.pantu, Valmieras novada pašvaldības 
(turpmāk – Pašvaldība) 01.07.2021. saistošo noteikumu Nr.1 “Valmieras novada pašvaldības 
nolikums” 19. un 20.punktu un Pašvaldības domes pastāvīgo komiteju kopīgās sēdes 16.12.2021. 
atzinumu, 

 
Pašvaldības dome, balsojot: PAR – 18 (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, M.Bērziņš, J.Upenieks), PRET – nav, ATTURAS – nav, 
nolemj: 

 
1. apstiprināt Pašvaldības  Vidi degradējošo ēku un būvju apzināšanas komisiju (turpmāk – 

Komisija) šādā sastāvā: 

Komisijas priekšsēdētājs Jolanta Br ūniņa Valmieras novada Būvvaldes vadītāja, arhitekte 

Komisijas priekšsēdētāja 
vietnieks 

Rita Jemšika Valmieras novada Nekustamā īpašuma 
apsaimniekošanas pārvaldes vadītāja p.i., 
struktūrvienības “Īpašuma un infrastruktūras 
apsaimniekošanas nodaļa” vadītāja 

Komisijas sekretārs Laura P ētersone Valmieras novada Būvvaldes lietvede 

Komisijas locekļi Jānis Skrasti ņš Pašvaldības domes deputāts, Valmieras 
novada Nekustamā īpašuma 
apsaimniekošanas pārvaldes Ugunsdrošības 
un civilās aizsardzības speciālists  

Jānis Zuments Naukšēnu apvienības pārvaldes vadītājs 

Indulis R ūsis Valmieras novada pašvaldības policijas 
priekšnieks 

Līga Zvirbule Valmieras novada Nekustamā īpašuma 
apsaimniekošanas pārvaldes struktūrvienības 
“Dabas resursu nodaļas” vides speciāliste 

Guntra Grigorjeva Valmieras novada Būvvaldes būvinženiere 

 
 



2. apstiprināt Komisijas nolikumu; 
3. atzīt par spēku zaudējušu: 

3.1. Kocēnu novada domes 2017.gada 15.jūnija lēmumu Nr.157 (protokols Nr.10, 5.§) “Par     
Bīstamo un avārijas ēku (būvju) izskatīšanas komisijas apstiprināšanu”;  

3.2. Beverīnas novada pašvaldības domes 2018.gada 29.novembra lēmumu Nr.172 
(protokols Nr.14, 5.§) “Par kārtību, kādā Beverīnas novada administratīvajā teritorijā 
esošas būves tiek klasificētas kā vidi degradējošas būves, sagruvušas būves un cilvēku 
drošību apdraudošas būves” apstiprināšanu; 

3.3. Valmieras pilsētas pašvaldības domes 2012.gada 27.septembra lēmumu Nr.286 
(protokols Nr.13, 45.§) “Par Valmieras pilsētas pašvaldības Vidi degradējošu ēku (būvju) 
un nekoptu teritoriju apzināšanas komisijas un komisijas nolikuma apstiprināšanu”;   

3.4. Burtnieku novada pašvaldības domes 2017.gada 19.jūlija lēmumu Nr.164 
(protokols Nr.13 (3), 2.punkts) “Par Burtnieku novada pašvaldības Vidi degradējošo būvju 
izvērtēšanas komisijas locekļu apstiprināšanu”; 

3.5. Mazsalacas novada pašvaldības domes 2016.gada 16.marta lēmumu Nr.6.24 “Par vidi 
degradējošu, sagruvušu būvju un cilvēku drošību apdraudošo būvju apsekošanas 
komisijas izveidošanu”; 

4. lēmums stājas spēkā vienlaikus ar Pašvaldības 2021.gada 30.decembra saistošo noteikumu 
Nr.28 “Kārtība, kādā būvi klasificē kā vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību 
apdraudošu un apliek ar paaugstinātu nekustamā īpašuma nodokļa likmi” spēkā stāšanos. 

 
Pielikumā: Komisijas nolikums uz 4 lappusēm. 
 
 
Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts) Jānis Baiks 
 
 


