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(protokols Nr.9, 49.§)

Par nekustamā īpašuma /“Nosaukums”/,
/adrese/, Valmiermuižā, Valmieras pagastā,
Valmieras novadā zemes vienības daļas
atsavināšanu

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, kas cita starpā
nosaka, ka viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir 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), 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas cita starpā
nosaka, ka tikai pašvaldības dome var lemt par nekustamās mantas iegūšanu pašvaldības
īpašumā, saskaņā ar izstrādāto un akceptēto būvprojektu minimālā sastāvā objekta “Ozolu iela
(posmā no Vidzemes ielas līdz Iršuparka alejai) un Iršuparka aleja (posmā no pieslēguma valsts
autoceļam A3 līdz Rožu ielai)” pārbūvei (turpmāk – Būvprojekts) un /Vārds Uzvārds/, /personas
kods/, 13.04.2022. iesniegumu (Valmieras novada pašvaldībā (turpmāk – Pašvaldība) reģistrēts
14.04.2022. ar Nr.4.1.8.3/22/3343), kurā ierosināta no īpašuma /“Nosaukums”/, Valmiermuižā,
Valmieras pag., Valmieras nov. zemes vienības ar /kadastra apzīmējums/, /adrese/,
Valmiermuiža, Valmieras pag., Valmieras nov., atdalāmās zemes vienības daļas aptuveni 1068
m2 platībā atsavināšana Pašvaldībai, lai Būvprojekta ietvaros paredzētos būvdarbus par
pārdošanas cenu – kadastrālo vērtību,

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, J.Jakovins,
V.Ecmanis, E.Grandāns, J.Grasbergs, M.Bērziņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

1. atbalstīt nekustamā īpašuma /“Nosaukums”/, /adrese/, Valmiermuižā, Valmieras
pagastā, Valmieras novadā, zemes vienības, /kadastra apzīmējums/ , daļas
atsavināšanu pašvaldības autonomās funkcijas – administratīvās teritorijas
labiekārtošana – izpildes nodrošināšanai par pirkuma kadastrālo vērtību līdz 650
euro;

2. pirkuma summu un atsavināšanas procesa izdevumus segt no Pašvaldības
iestādes “Valmieras novada Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvalde”
budžeta līdzekļiem, veicot grozījumus 2022.gada budžetā;

3. atbildīgo par lēmuma izpildi un atbilstošo dokumentu sagatavošanu noteikt
Pašvaldības iestādi “Valmieras novada Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas
pārvalde”;

4. lēmums stājas spēkā 2022.gada 28.aprīlī.

Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts) Jānis Baiks


