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LĒMUMS
Burtniekos

2022.gada 26.maijā Nr.320
(protokols Nr.11, 2.§)

Par statusa maiņu un adrešu piešķiršanu
telpu grupām /adrese/, Valmierā, Valmieras
novadā

Pamatojoties uz Ministru kabineta 29.06.2021. noteikumiem Nr.455 “Adresācijas noteikumi”,
Valmieras pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1862-600, īpašuma tiesības uz

nekustamo īpašumu /adrese/, Valmiera, Valmieras novads, /kadastra Nr./, nostiprinātas /Vārds
Uzvārds/,

Apliecinājuma karti “Telpu vienkāršotai atjaunošanai /adrese/, Valmierā, Valmieras novadā”,
reģistrēts Būvniecības informācijas sistēmā ar lietas Nr.BIS-BL-487281-3910,

/Vārds Uzvārds/, /adrese/, Rūjiena, Valmieras novads, LV-4240, 26.04.2022. un
05.05.2022. iesniegumiem (Valmieras novada pašvaldībā (turpmāk – Pašvaldība) saņemti
25.04.2022. un reģistrēts ar Nr.4.1.8.3/22/3625 un 05.05.2022. reģistrēts ar Nr.4.1.8.3/22/3897)
par īpašumā esošo nedzīvojamo telpu /adrese/, Valmierā, Valmieras novadā, vienkāršoto
pārbūvi, kuras rezultātā veikta telpu sadalīšana divās telpu grupās, mainot vienai telpu grupai
lietošanas veidu no nedzīvojamas telpas uz dzīvojamas telpas un lūgumu piešķirt adreses
jaunizveidotajām telpu grupām, un Tautsaimniecības, vides un attīstības lietu komitejas
12.05.2022. atzinumu,

Pašvaldības dome, balsojot: PAR – 17 (J.Baiks, J.Olmanis, G.Gladkins, J.Skrastiņš, G.Ķibere,
J.Dainis, A.Klepers, G.Štrombergs, R.Muižnieks, K.Kļaviņš, H.Rokpelnis, J.Jakovins, V.Ecmanis,
E.Grandāns, J.Grasbergs, M.Bērziņš, J.Upenieks), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

1. veikt nedzīvojamās telpu grupas, /kadastra apzīmējums/, /adrese/, Valmiera, Valmieras
novads, sadalīšanu divās telpu grupās:
1.1. telpu grupa ar kopējo platību 70,5 m2,
1.2. telpu grupa ar kopējo platību 36,3 m2;

2. noteikt jaunizveidotajām telpu grupām lietošanas veidu:
2.1. telpu grupai ar kopējo platību 70,5 m2, noteikt lietošanas veidu - biroja telpu grupa,
2.2. telpu grupai ar kopējo platību 36,3 m2, noteikt lietošanas veidu - dzīvojamo telpu grupa;

3. piešķirt adreses jaunizveidotām telpu grupām:
3.1. biroja telpu grupai ar kopējo platību 70,5 m2, piešķirt /adrese/, Valmiera, Valmieras

novads,
3.2. dzīvojamo telpu grupai ar kopējo platību 36,3 m2, piešķirt /adrese/, Valmiera, Valmieras

novads;
4. likvidēt /adrese/, Valmiera, Valmieras novads;
5. lēmums stājas spēkā 2022.gada 26.maijā.

Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts) Jānis Baiks


