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2022.gada 31.martā Nr.249
(protokols Nr.7, 42.§)

Par grozījumiem Valmieras pilsētas
pašvaldības domes 29.04.2021. lēmumā
Nr.125 (protokols Nr.6, 29.§) “Par nekustamā
īpašuma Beātes ielā 49, Valmierā nomas
līguma slēgšanu ar Nodrošinājuma valsts
aģentūru”

Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu
6.punktu, kas nosaka, ka Valmieras novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) ir Valmieras
pilsētas pašvaldības institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmēja, Valmieras
pilsētas pašvaldības domes 29.04.2022. lēmumu Nr.125 (protokols Nr.6, 29.§) “Par nekustamā
īpašuma Beātes ielā 49, Valmierā nomas līguma slēgšanu ar Nodrošinājuma valsts aģentūru”,
(turpmāk – Lēmums Nr.125) par nekustamā īpašuma Beātes ielā 49, Valmierā, Valmieras
novadā, ēkas pirmā stāva telpu iznomāšanu uz laika periodu no 10.05.2021. līdz 30.04.2026.
biroja darbības nodrošināšanai, un faktu, ka Lēmumā Nr.125 noteiktajā nomas periodā
Nodrošinājuma valsts aģentūra nav noslēgusi nekustamā īpašuma nomas līgumu un uzsākusi
iznomāto telpu lietošanu, jo Valmieras pilsētas pašvaldība organizēja un veica telpu remontu,
Pašvaldības domes 27.01.2022. lēmumu Nr.11 (protokols Nr.2, 12.§) “Par Valmieras novada
pašvaldības nedzīvojamo telpu nomas pakalpojumu maksas cenrāža apstiprināšanu”,
Nodrošinājuma valsts aģentūras 25.03.2022. vēstuli Nr.1.2.3-01/1986 (Pašvaldībā saņemts
28.03.2022. un reģistrēts ar Nr.3.7.3/22/151) ar lūgumu Lēmumā Nr.125 minēto nekustamā
īpašuma Beātes ielā 49, Valmierā, Valmieras novadā, daļu iznomāt ar 04.04.2022.,

Pašvaldības dome, balsojot: PAR – 17 (J.Baiks, 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 Lēmumā Nr.125 šādus grozījumus:
1.1. aizstāt 1.punktā skaitļus un vārdus “2021.gada 10.maija” ar skaitļiem un vārdiem

“2022.gada 4.aprīļa”;
1.2. aizstāt 3.punktā vārdus un skaitļus “no 2021.gada 10.maija līdz 2021.gada

31.decembrim 11,00 euro plus PVN” ar vārdiem un skaitļiem “no 2022.gada 4.aprīļa
līdz 2022.gada 31.decembrim 12,38 euro plus PVN”;

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

Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts) Jānis Baiks


