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2021.gada 11.novembrī Nr.481
(ārkārtas sēdes protokols Nr.15, 4.§)

Par zemes vienību nepieciešamību Valmieras
novada pašvaldības funkciju veikšanai un
projekta “Valmieras pilsētas Dienvidu
industriālās maģistrāles attīstība – L.Laicena
ielas līdz zemes vienībai “Vecais dzelzceļš”
pārbūve/izbūve, Cēsu ielas pārbūve no zemes
vienības “Vecais dzelzceļš” līdz Valmieras
pilsētas robežai” īstenošanai

Grozījumi: 28.04.2022. lēmums Nr.318 (protokols Nr.9, 66.§)

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka
pašvaldības viena no 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 pirmo daļu un pirmās daļas 17.punktu,
kas cita starpā nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības
pārziņā, tai skaitā lemt par nekustamās mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā, un Ministru
kabineta 30.08.2016. noteikumu Nr.587 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība”
6.1.4.specifiskā atbalsta mērķa “Pilsētu infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu” 6.1.4.2.pasākuma
“Nacionālas nozīmes attīstības centru integrēšana TEN-T tīklā" īstenošanas noteikumi”
nosacījumiem, 2.kārtas “Nacionālas nozīmes attīstības centru integrēšana TEN-T tīklā – papildu
projekti” īstenošanas noteikumu 32.11.apakšpunktu, kas nosaka, ka finansējuma saņēmējs
nodrošina, ka projekta īstenošanai nepieciešamie nekustamie īpašumi ir finansējuma saņēmēja
īpašumā vai arī būvniecības iecere ir saskaņota ar šo nekustamo īpašumu īpašniekiem atbilstoši
normatīvajiem aktiem būvniecības jomā un atbilstoši 6.1.4.2.pasākuma “Nacionālas nozīmes
attīstības centru integrēšana TEN-T tīklā” 2. kārtas “Nacionālas nozīmes attīstības centru
integrēšana TEN-T tīklā – papildu projekti” projekta iesnieguma vērtēšanas 2.1. kritērija metodikā
noteiktajam, ja projektā, kurā ielu izbūve vai pārbūve ir paredzama ārpus pilsētas administratīvās
teritorijas, finansējuma saņēmējam jānodrošina, ka projektā iekļautais ielas posms atrodas
finansējuma saņēmēja īpašumā.

Valmieras novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) projekta “Valmieras pilsētas
Dienvidu industriālās maģistrāles attīstība – L.Laicena ielas līdz zemes vienībai “Vecais dzelzceļš”
pārbūve/izbūve, Cēsu ielas pārbūve no zemes vienības “Vecais dzelzceļš” līdz Valmieras pilsētas
robežai” (turpmāk – Projekts) īstenošana ir plānota valstij piederošās zemes vienībās ar kadastra
apzīmējumu 9662 0002 0692, valsts reģionālais autoceļš P20 Valmiera – Cēsis – Drabeši, platība
3,75 ha un zemes vienībā “V185 Kauguri-Ozolkalni” (nekustamā īpašuma kadastra
Nr.9662 002 0693) – zemes vienību (zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9662 002 0811)
1,2 ha platībā, uz tās izbūvēto komplekso inženierbūvi – “Autoceļš V185 km 0,000 ‒ 0,800”
(būves kadastra apzīmējums 9662 002 0811 001) posmu 0,000 ‒ 0,800 km, Kauguru pagastā,
Valmieras novadā, kuru īpašnieks ir Latvijas valsts Satiksmes ministrijas personā.

(Grozīts ar Valmieras novada pašvaldības domes 28.04.2022. lēmumu Nr.318)



Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 42.panta pirmo daļu, Valmieras pilsētas pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.270
“Valmieras pilsētas teritorijas plānojuma (no 2017.gada) grafiskā daļa, Pašvaldības pastāvīgo
komiteju kopīgās sēdes 11.11.2021.atzinumu,

Pašvaldības dome, balsojot: PAR – 17 (J.Baiks, R.Gailums, 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, M.Bērziņš, J.Upenieks), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

1. noteikt, ka Latvijas valstij Satiksmes ministrijas personā piederošā zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu 9662 002 0692 Valsts reģionālais autoceļš P20 Valmiera – Cēsis – Drabeši, un
zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 9662 002 0693 valsts vietējā autoceļa V185
Kauguri – Ozolkalni, Valmierā ir nepieciešamas Pašvaldībai likuma “Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 2.punktā noteiktās pašvaldības autonomās funkcijas – 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),
izpildei; attiecīgi lūgt nodot Pašvaldībai bez atlīdzības īpašumā Lēmuma 1.punktā noteiktās
zemes vienības;

1.1 bez atlīdzības valstij piederošo nekustamo īpašumu “V185 Kauguri-Ozolkalni” (nekustamā
īpašuma kadastra Nr.9662 002 0693) – zemes vienību (zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 9662 002 0811) 1,2 ha platībā, uz tās izbūvēto komplekso inženierbūvi
“Autoceļš V185 km 0,000 ‒ 0,800” (būves kadastra apzīmējums 9662 002 0811 001) posmu
0,000 ‒ 0,800 km, Kauguru pagastā, Valmieras novadā;

(Grozīts ar Valmieras novada pašvaldības domes 28.04.2022. lēmumu Nr.318)

2. izdevumus, kas saistīti ar nekustamā īpašuma pārņemšanu Pašvaldības īpašumā un
īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā, segt no Pašvaldības budžeta līdzekļiem;

3. pilnvarot Valmieras novada Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldi veikt darbības,
kas saistītas ar nekustamā īpašuma pārņemšanu Pašvaldības īpašumā;

4. uzdot Dokumentu pārvaldības un klientu apkalpošanas centram trīs darba dienu laikā pēc
Pašvaldības domes lēmuma parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstu Satiksmes ministrijai;

5. kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Valmieras novada Nekustamā īpašuma
apsaimniekošanas pārvaldes vadītāja p.i., Īpašuma un infrastruktūras apsaimniekošanas
nodaļas vadītājai Ritai Jemšikai;

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

Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts) Jānis Baiks


