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Par Valmieras novada pašvaldības Rūjienas
apvienības pārvaldes nekustamo īpašumu
nodošanu lietošanā Valmieras novada Izglītības
pārvaldes iestādei “Rūjienas Jauniešu centrs”

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, kas nosaka, ka,
lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums racionāli un
lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, 15.panta pirmās daļas
4.punktu, kas nosaka, ka viena no pašvaldības autonomām funkcijām ir gādāt par iedzīvotāju
izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana pamatizglītības un vispārējās vidējās
izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un
audzināšanas iestādēs; organizatoriska un finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un
audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm u.c.), Valmieras novada pašvaldības
(turpmāk – Pašvaldība) saistošajiem noteikumiem Nr.1 “Valmieras novada pašvaldības nolikums”,
Rūjienas Jauniešu centra, reģistrācijas Nr.90010030473, adrese Skolas iela 8A, Rūjiena,
Valmieras novads, 18.01.2022. iesniegumu (saņemts Pašvaldībā 18.01.2022. un reģistrēts ar
Nr.4.1.9/22/34) par nekustamo īpašumu telpu nodošanu lietošanā iestādes darbības
nodrošināšanai un Pašvaldības domes pastāvīgo komiteju kopīgās sēdes 20.01.2022. 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. nodot lietošanā Valmieras novada Izglītības pārvaldes iestādei “Rūjienas Jauniešu centrs”
iestādes darbības nodrošināšanai sekojošus nekustamos īpašumus, slēdzot nekustamā
īpašuma lietošanas līgumus no 2022.gada 1.februāra līdz 2027.gada 31.janvārim:
1.1. telpas Upes ielā 9, Rūjienā, (kadastra apzīmējums 9651 001 0903 001, Rūjienas

kultūras nams) ēkas 3.stāvā, 227 m² platībā,
1.2. telpas Skolas ielā 8A, (kadastra apzīmējums 9651 001 0802 001, Rūjienas Tautskola),

ēkas 2.stāvā, 76,9 m² platībā,
1.3. telpas Skolas ielā 8A, (kadastra apzīmējums 9651 001 0802 002, Šķūnis, ēkas daļa

56,6 m² platībā;
2. uzdot Valmieras novada pašvaldības Rūjienas apvienības pārvaldes īpašumu

apsaimniekošanas speciālistam saskaņā ar lēmuma 1.punktu sagatavot lietošanas līgumu.

Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts) Jānis Baiks


