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L Ē M U M S  

Kocēnos 
 
2022.gada 14.aprīlī      Nr.257 
        (ārkārtas sēdes protokols Nr.8, 3.§) 

 
Par neapbūvētu zemes vienību Dakstiņu 
ielā 1A, Valmierā, Valmieras novadā  
 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas cita starpā 
nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai 
dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu vai privatizēšanu, kā 
arī par nekustamās mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā; 15.panta. pirmās daļas 7.punktu, kas, 
cita starpā, nosaka, ka pašvaldības autonomā funkcija ir nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību 
(sociālo aprūpi) (sociālā palīdzība maznodrošinātām ģimenēm un sociāli mazaizsargātām 
personām, veco ļaužu nodrošināšana ar vietām pansionātos, bāreņu un bez vecāku gādības 
palikušo bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs, bezpajumtnieku 
nodrošināšana ar naktsmītni u.c.); ņemot vērā, ka Valmieras novada pašvaldībai (turpmāk – 
Pašvaldība) pieder nekustamais īpašums Dakstiņu ielā 1A, Valmierā, kadastra Nr.9601 005 0179, 
kas sastāv no zemes vienības 1557 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 9601 005 0172; ievērojot 
biedrības “Latvijas SOS – bērnu ciematu asociācija”, reģistrācijas Nr.40008029381, 08.04.2022. 
vēstuli Nr.2-4/24 “Lūgums par zemes gabala piešķiršanu biedrībai Latvijas SOS Bērnu ciematu 
asociācija” (saņemta Pašvaldībā 11.04.2022. un reģistrēta ar Nr.4.1.8.3/22/3228), 

 
Pašvaldības dome, balsojot: PAR – 15 (J.Baiks, J.Olmanis, G.Gladkins, G.Ķibere, T.Upners, 
J.Dainis, A.Klepers, G.Štrombergs, R.Muižnieks, K.Kļaviņš, H.Rokpelnis, V.Ecmanis, E.Grandāns, 
J.Grasbergs, M.Bērziņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj: 

 
1. konceptuāli atbalstīt nekustamā īpašuma Dakstiņu ielā 1A, Valmierā, Valmieras novadā, 

kadastra Nr.9601 005 0179, kas sastāv no zemes vienības 1557 m2 platībā ar kadastra 
apzīmējumu 9601 005 0172, nodošanu biedrībai “Latvijas SOS – bērnu ciematu asociācija”, 
reģistrācijas Nr.40008029381, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, ar mērķi nodrošināt 
sociālās funkcijas izpildi – moduļu māju uzstādīšanu Ukrainas patvērumu meklētāju 
izmitināšanai un konsultatīvā centra bēgļiem izveidei, kā arī pusaudžu ārpusģimeņu aprūpes 
pakalpojumu organizēšanai; 

2. lēmums stājas spēkā 2022.gada 14.aprīlī. 
 
 
Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts) Jānis Baiks 
 


