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Par lietus kanalizācijas tīklu iegādi

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; atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole;
pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana),
21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas cita starpā nosaka, ka tikai pašvaldības dome var lemt par
nekustamās mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā, Publiskas personas finanšu līdzekļu un
mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 1. un 3.punktu, kas cita starpā nosaka, ka
publiskas personas rīcībai ar finanšu līdzekļiem un mantu jābūt lietderīgai, tas ir, lai mērķi
sasniegtu ar mazāko finanšu līdzekļu un mantas izlietojumu, kā arī manta iegūstama īpašumā vai
lietošanā par izdevīgāko cenu, ņemot vērā “Valmieras piens”, akciju sabiedrība, reģistrācijas
Nr.40003020475, 06.06.2022. iesniegumu Nr.5-1/41 (saņemts Valmieras novada pašvaldībā
(turpmāk – Pašvaldība) 07.06.2022. un reģistrēts ar Nr.4.1.8.3/22/4836) ar piedāvājumu
Pašvaldībai par 1 euro iegādāties lietus kanalizācijas sistēmu no skatakas Nr.126640 līdz Gaujas
attekai, un

Pašvaldības domes Saimniecisko lietu, Tautsaimniecības, vides un attīstības lietu un
Finanšu komiteju 22.06.2022. atzinumiem,

Pašvaldības dome, balsojot: PAR – 18 (J.Baiks, R.Gailums, J.Olmanis, G.Gladkins, J.Skrastiņš,
G.Ķibere, T.Upners, J.Dainis, A.Klepers, G.Štrombergs, R.Muižnieks, K.Kļaviņš, J.Jakovins,
V.Ecmanis, E.Grandāns, J.Grasbergs, M.Bērziņš, J.Upenieks), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:

1. pirkt no “Valmieras piens”, akciju sabiedrības lietus kanalizācijas tīklus no skatakas Nr.126640
līdz Gaujas attekai par 1 euro zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem 9601 003 0411,
9601 003 0406, 9601 003 0016, 9601 003 0304 un 9601 003 0018 atbilstoši pielikumā esošai
shēmai;

2. lēmums stājas spēkā 2022.gada 30.jūnijā.

Pielikumā: tīklu shēma uz 1 lappuses.

Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts) Jānis Baiks


