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(protokols Nr.2, 73.§)

Par grozījumiem Valmieras novada
Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas
pārvaldes nolikumā

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, kas cita
starpā nosaka, ka tikai dome var apstiprināt pašvaldības iestāžu nolikumus, Valmieras novada
Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes nolikumu, kas apstiprināts ar Valmieras
novada pašvaldības domes 26.08.2021. lēmumu Nr.272 (protokols Nr.9, 63.§) (turpmāk –
Nolikums), 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. izdarīt Nolikumā šādus grozījumus:
1.1. izteikt 1.1.punktu šādā redakcijā:

“1.1. Valmieras novada pašvaldības iestāde “Valmieras novada Nekustamā īpašuma
apsaimniekošanas pārvalde” (turpmāk – Iestāde) ir Valmieras novada
pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) domes izveidota pastarpinātās pārvaldes
iestāde, kuras mērķis ir Pašvaldībai piederošā un piekrītošā nekustamā īpašuma
pārvaldīšanas un apsaimniekošanas sistēmas izveide, nekustamā īpašuma
pārvaldīšana un apsaimniekošana, Pašvaldības īpašuma objektu atsavināšanas
un privatizācijas organizēšana, vides pārvaldības un aizsardzības jautājumu
risināšana, darbā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, un civilās aizsardzības,
kā arī ugunsdzēsības materiāli tehniskās bāzes nodrošināšanu brīvprātīgās
iniciatīvas ietvarā.”;

1.2. izteikt 1.7.punktu šādā redakcijā:
“1.7. Iestādē ir šādas nodaļas – Īpašuma un infrastruktūras apsaimniekošanas nodaļa,

Dabas resursu pārvaldības nodaļa un Civilās aizsardzības un ugunsdzēsības
dienests.”;

1.3. svītrot 3.1.11. un 3.2.3.apakšpunktu;
1.4. papildināt Nolikumu ar 3.3.punktu šādā redakcijā:

“3.3. Civilās aizsardzības un ugunsdzēsības dienests

3.3.1. Civilās aizsardzības jautājumu risināšana:
3.3.1.1. sniegt atbalstu Pašvaldības civilās aizsardzības plāna izstrādē un

aktualizācijā;
3.3.1.2. sniegt atbalstu civilās aizsardzības pasākumu realizācijā atbilstoši

apstiprinātajam civilās aizsardzības plānam un Pašvaldības Civilās
aizsardzības komisijas norādījumiem;

3.3.1.3. uzraudzīt civilās aizsardzības prasību ievērošanu;



3.3.2. Ugunsdzēsības jautājumu risināšana:
3.3.2.1. uzturēt gatavībā ugunsdzēsības un glābšanas tehniku, speciālo

aprīkojumu un inventāru atbilstoši ražotāja tehniskās
dokumentācijas prasībām, kā arī uzraudzīt ugunsaizsardzības
sistēmu darbspēju;

3.3.2.2. veikt ugunsdzēsības un glābšanas darbus, koordinējot brīvprātīgo
ugunsdzēsēju darbu (darbinieki, kas, ja nepieciešams, iesaistāmi
dienestam noteikto funkciju veikšanā);

3.3.2.3. vadīt un veikt glābšanas darbus atbilstoši dienesta tehniskajam
nodrošinājumam un iespējām;

3.3.3. Ugunsdrošības jautājumu risināšana:
3.3.3.1. apzināt ugunsdrošības stāvokli Pašvaldībā un iespējamos

apdraudējumus un, pamatojoties uz to analīzi, sniegt priekšlikumus
par situācijas uzlabošanu ugunsdrošības jomā;

3.3.3.2. ugunsdrošības sistēmu pārraudzība pašvaldībai piederošajās ēkās;
3.3.3.3. ugunsdrošības reglamenta un noteikumu ievērošanas kontrole

pašvaldības ēkās;
3.3.3.4. līdzdalība Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pieteiktajās

ugunsdrošības pārbaudēs pašvaldības ēkās, konstatēto nepilnību
novēršanas organizēšana.”;

2. lēmums stājas spēkā 2022.gada 27.janvarī.

Domes priekšsēdētājs Jānis Baiks


