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2022.gada 31.martā Nr.223
(protokols Nr.7, 13.§)

Par nekustamā īpašuma Nameja aleja 11,
Valmiermuiža, Valmieras pagastā, Valmieras
novadā, atsavināšanu

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas cita
starpā nosaka, ka tikai dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu;
zemesgrāmatu apliecību (nodalījuma Nr.100000619498; kadastra Nr.9690 008 0740) par
nekustamā īpašuma – zemes vienības Nameja alejā 11, Valmiermuižā, Valmieras pagastā,
Valmieras novadā, kadastra apzīmējums 9690 008 0740, īpašumtiesībām Valmieras novada
pašvaldībai (turpmāk – Pašvaldība), Burtnieku novada pašvaldības domes 17.03.2021. lēmumu
Nr.110 (protokols Nr.4, 12.punkts) “Par nekustamā īpašuma Celiņi Valmiermuiža, Valmieras
pagastā, Burtnieku novadā zemes daļas nodošanu atsavināšanai”; ievērojot Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, kas cita starpā nosaka, ka publiskas personas
mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai publiskai personai vai tās
iestādēm to funkciju nodrošināšanai; izvērtējot atsavināmā īpašuma novietojumu blakus valsts
galvenajam autoceļam A3 Inčukalns – Valmiera – Igaunijas robeža, atrašanos funkcionālajā
zonējumā – Labiekārtotas apzaļumotas teritorijas, ņemot vērā zemes vienības nozīmīgumu,
nodrošinot buferteritoriju starp dzīvojamo zonu un minēto autoceļu, kā arī potenciālo īpašuma
izmantošanu, veicot autoceļa paplašināšanas/pārbūves darbus, tādējādi nodrošinot likuma “Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktā noteikto pašvaldības autonomo funkciju – gādāt
par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu
būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto
teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; atkritumu
savākšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku
apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana), un Saimniecisko lietu, Tautsaimniecības, vides un
attīstības lietu un Finanšu komiteju 17.03.2022. atzinumiem,

Pašvaldības dome, balsojot: PAR – 18 (J.Baiks, J.Olmanis, G.Gladkins, J.Skrastiņš, G.Ķibere,
T.Upners, J.Dainis, A.Klepers, G.Štrombergs, R.Muižnieks, K.Kļaviņš, H.Rokpelnis, J.Jakovins,
V.Ecmanis, E.Grandāns, J.Grasbergs, M.Bērziņš, J.Upenieks), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:

1. pārtraukt īpašuma Nameja alejā 11, Valmiermuižā, Valmieras pagastā, Valmieras novadā,
kadastra Nr.9690 008 0740, kas sastāv no zemes vienības 0,1687 ha ar kadastra
apzīmējumu 9690 008 0733, atsavināšanas procesu un atcelt Burtnieku novada pašvaldības
domes 17.03.2021. lēmumu Nr.110 (protokols Nr.4, 12.punkts) “Par nekustamā īpašuma
Celiņi Valmiermuižā, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā zemes daļas nodošanu
atsavināšanai”;

2. lēmums stājas spēkā 2022.gada 31.martā.



Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts) Jānis Baiks


