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L Ē M U M S  
Burtniekos, Burtnieku pagastā, Valmieras novadā 

  
2022.gada 27.oktobrī              Nr.665 
              (protokols Nr.20, 37.§) 
 
Par grozījumu Valmieras novada 
pašvaldības 30.06.2022. domes lēmumā 
Nr.412 “Par nekustamā īpašuma Kultūras 
ielā 13, Zilākalnā, Zilākalna pagastā, 
Valmieras novadā daļas nodošanu 
bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Latvijas 
Sarkanais Krusts”” 
 

Pamatojoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 
likuma 5.panta otrās daļas 4.1punktu, ar kuru pašvaldības mantu ir atļauts nodot bezatlīdzības 
lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai, 5.panta no trešās līdz sestajai daļai, kas nosaka 
nepieciešamos noteikumus nododot pašvaldības mantu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā 
labuma organizācijai, likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu, kas nosaka 
pašvaldības autonomo funkciju – nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību,  

Latvijas Republikas Finanšu ministrijas 26.05.2005. lēmumu Nr.150 “Par sabiedriskā labuma 
organizācijas statusa piešķiršanu biedrībai “Latvijas Sarkanais Krusts””, ar kuru biedrībai “Latvijas 
Sarkanais Krusts”, reģistrācijas Nr.40008002279, (turpmāk – Biedrība) noteikts sabiedriskā labuma 
organizācijas statuss ar darbības jomu – palīdzības sniegšana katastrofu gadījumos un ārkārtas 
situācijās, labdarība, sabiedrības (it īpaši trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu) sociālās 
labklājības celšana,  

30.06.2022. Valmieras novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) lēmumu Nr.412 
(protokols nr.12, 31.§)  “Par nekustamā īpašuma Kultūras ielā 13, Zilākalnā, Zilākalna pagastā, 
Valmieras novadā daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Latvijas Sarkanais Krusts”” 
(turpmāk – Lēmums Nr.412), ar kuru Biedrībai nodotas bezatlīdzības lietošanā divas nedzīvojamās 
telpas 47,3m² kopplatībā nekustamajā īpašumā Kultūras ielā 13, Zilākalnā, Zilākalna pagastā, 
Valmieras novadā ar mērķi – Eiropas atbalsta fonda trūcīgām, maznodrošinātām un krīzes 
situācijā nonākušām personām programmas realizēšana Valmieras novada iedzīvotājiem, 
ziedojumu nodaļas izveide (apģērbu ziedošana un izdale personām, kurām tas ir nepieciešams), 
dažādu izglītojošo pasākumu organizēšana, kas saistīta ar veselību un tās aprūpi, brīvprātīgo 
darba piesaiste sadarbībā ar Pašvaldību, kas vērsta uz pašvaldības autonomās funkcijas – 
nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību realizēšanu, faktu, ka Biedrībai nav nepieciešamas 
divas telpas mērķa realizēšanai un Tautsaimniecības, vides un attīstības lietu un Finanšu komiteju 
13.10.2022. atzinumiem,  

 
Pašvaldības dome, balsojot PAR – 19 (Andris Klepers, Edgars Grandāns, Guna Ķibere, Guntars 
Štrombergs, Guntis Gladkins, Harijs Rokpelnis, Jānis Baiks, Jānis Dainis, Jānis Grasbergs, Jānis 
Olmanis, Jānis Skrastiņš, Jānis Upenieks, Juris Jakovins, Kaspars Kļaviņš, Mareks Bērziņš, Reinis 
Muižnieks, Ričards Gailums, Toms Upners, Vugars Ecmanis), PRET – nav, ATTURAS – nav, 
nolemj: 
 
Grozīt Lēmuma Nr.412 1.punktu un izteikt šādā redakcijā: 



 
“1. nodot, Biedrībai, kā sabiedriskā labuma organizācijai, bezatlīdzības lietošanā daļu no 

nekustamā īpašuma Kultūras ielā 13, Zilākalnā, Zilākalna pagastā, Valmieras novadā, 
kadastra Nr.9696 001 0078, kas sastāv no ēkas pirmajā stāvā esošās nedzīvojamās telpas 
Nr.1 ar platību 24 m2 un proporcionāli telpu platībai piesaistītā zemes gabala 85 m2 platībā – 
240/6490 domājamā daļa no zemes vienības 2289 m2 platībā (turpmāk – nekustamais 
īpašums), (visa nekustamā īpašuma bilances vērtība 32 942 euro, tai skaitā zemes vienības 
vērtība 1907 euro un ēkas vērtība 31 035 euro) (saskaņā ar pielikumu)”; 

 
Pielikumā:  Nedzīvojamo telpu Kultūras ielā 13, Zilākalnā, Zilākalna pagastā, Valmieras novadā 

izvietojuma shēma uz 1 lappuses. 
 
 
Domes priekšsēdētājs   (personiskais paraksts)            Jānis Baiks 

 
 


