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(protokols Nr.9, 64.§)

Par zemes vienībām “ZK Kūdra 10” un “ZK Kūdra
6”, Zilākalna pagastā, 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; 14.panta pirmās
daļas 2.punktu, kas nosaka, ka pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir
tiesības iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu, privatizēt pašvaldību īpašuma
objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības; ievērojot, ka akciju
sabiedrībai “Latvenergo”, reģistrācijas Nr.40003032949, pieder nekustamais īpašums Raiņa ielā
14, Valmierā, Valmieras novadā, kadastra Nr.9601 017 0401, kura iegūšana Valmieras novada
pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) īpašumā ļaus nodrošināt optimālu Pašvaldības
administrācijas darbību; ņemot vērā Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta
pirmās daļas 3.punktu, kas nosaka, ka publiskas personas nekustamo mantu un kustamo mantu
var atsavināt apmainot pret citu mantu,

Pašvaldības dome, balsojot: PAR – 16 (J.Baiks, J.Olmanis, G.Gladkins, J.Skrastiņš, G.Ķibere,
T.Upners, J.Dainis, A.Klepers, G.Štrombergs, K.Kļaviņš, H.Rokpelnis, J.Jakovins, V.Ecmanis,
E.Grandāns, J.Grasbergs, M.Bērziņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

1. konceptuāli atbalstīt Pašvaldības īpašumā esošo nekustamo īpašumu “ZK Kūdra 10”,
Zilākalna pagasts, Valmieras novads, kadastra Nr.9696 001 0024, 229,59 ha, un
“ZK Kūdra 6”, Zilākalna pagasts, Valmieras novads, kadastra Nr.9696 001 0008, 153,89 ha,
maiņu pret akciju sabiedrībai “Latvenergo” piederošo nekustamo īpašumu Raiņa ielā 14,
Valmiera, Valmieras novads, kadastra Nr.9601 017 0401, kas sastāv no zemes vienības
3,6436 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 9601 017 0021 un divām būvēm ar kadastra
apzīmējumiem 9601 017 0401 001 un 9601 017 0401 002;

2. akciju sabiedrības “Latvenergo” konceptuālas piekrišanas maiņas darījumam saņemšanas
gadījumā, slēgt priekšlīgumu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

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

Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts) Jānis Baiks


