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L Ē M U M S  

Valmierā 
 
2022.gada 24.augustā Nr.511 
 (protokols Nr.16, 23.§) 

 
Par Rūjienas novada pašvaldības domes 
25.03.2021. lēmuma (protokola Nr.4, 23§) 
atcelšanu 
 

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; Publiskas personas mantas 
atsavināšanas likuma 44.panta astotās daļas 1.punktu, kas nosaka, ka zemes starpgabalu, kuram 
nav iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ielai (ceļam), vai zemes starpgabalu, kurš ir 
nepieciešams, lai nodrošinātu pieslēgumu koplietošanas ielai (ceļam), šajā likumā noteiktajā 
kārtībā drīkst atsavināt tam zemes īpašniekam vai visiem kopīpašniekiem, kuru zemei piegul 
attiecīgais zemes starpgabals; ievērojot Rūjienas novada pašvaldības domes 17.12.2020. lēmumu 
(protokola Nr.20, 11§) “Par zemes gabala (zemes starpgabala) Mūrnieku iela 5A, Rūjienā, 
Rūjienas novadā izsoles sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu” un 25.03.2021. 
lēmumu (protokola Nr.4, 23§) “Par nekustamā īpašuma Mūrnieku iela 5A, Rūjienā, Rūjienas 
novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu”, ar kuru apstiprināti 
nekustamā īpašuma Mūrnieku iela 5A, Rūjienā, Valmieras novadā, kadastra Nr.9615 005 0624, 
izsoles rezultāti un nolemts slēgt pirkuma līgumu ar izsoles uzvarētāju Annu Paņinu, /personas 
kods/, kura ir pārdodamajam īpašumam pieguļošās zemes vienības ½ domājamās daļas 
īpašniece; ņemot vērā Vidzemes rajona tiesas 07.02.2022. lēmumu par nostiprinājuma lūguma 
atstāšanu bez ievērības,  

  
Pašvaldības domes Saimniecisko lietu, Tautsaimniecības, vides un attīstības lietu un 

Finanšu komiteju 18.08.2022. atzinumiem,  
 
Valmieras novada pašvaldības dome, balsojot: PAR – 16 (Edgars Grandāns, Guna Ķibere, 
Guntars Štrombergs, Guntis Gladkins, Harijs Rokpelnis, Jānis Baiks, Jānis Dainis, Jānis 
Grasbergs, Jānis Olmanis, Jānis Skrastiņš, Kaspars Kļaviņš, Mareks Bērziņš, Reinis Muižnieks, 
Ričards Gailums, Toms Upners, Vugars Ecmanis), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj: 

 
1. atcelt Rūjienas novada pašvaldības domes 25.03.2021. lēmumu (protokola Nr.4, 23§) “Par 

nekustamā īpašuma Mūrnieku iela 5A, Rūjienā, Rūjienas novadā, izsoles rezultātu 
apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu”; 

2. atmaksāt Annai Paņinai, /personas kods/, 1219.40 eur, kas samaksāti kā pirkuma maksa par 
izsolē iegādāto īpašumu, kā arī izdevumus, kas saistīti ar dokumentu sagatavošanu 
īpašumtiesību reģistrēšanai zemesgrāmatā; 

3. lēmums stājas spēkā 2022.gada 24.augustā. 
 
 
Domes priekšsēdētājs   (personiskais paraksts)            Jānis Baiks 
 


