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2022.gada 27.oktobrī              Nr.683 
              (protokols Nr.20, 55.§) 
 
Par apkures maksas apstiprināšanu ēkā 
Parka iela 9, Mazsalaca, Valmieras novads 
 

Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas pirmajā punktā noteikts, ka viena no 
pašvaldību autonomajām funkcijām ir organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus 
(ūdensapgāde un kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves atkritumu apsaimniekošana; notekūdeņu 
savākšana, novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds, 
21.pants un tā pirmās daļas 14.punkta d) apakšpunkts nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru 
jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts 
vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par pašvaldības piegādāto 
siltumenerģiju. 

Valmieras novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) nekustamā īpašuma Parka iela 9, 
kadastra Nr.9611 001 1704, Mazsalacā, Valmieras novadā, ēkā ar kadastra 
apzīmējumu 96110011704001 atrodas bibliotēka, dzīvokļu īpašumi un grupu dzīvokļi. Nekustamais 
īpašums reģistrēts Mazsalacas pilsētas zemesgrāmatā, nodalījuma Nr.507, uz Pašvaldības vārda. 
Ēkas un dzīvokļu apkuri nodrošina Mazsalacas apvienības pārvalde.  

Saskaņā ar Pašvaldības 27.01.2022.saistošo noteikumu Nr.35 ”Kārtība, kādā Valmieras 
novada pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā un nosaka īres maksu” 
42.4.punktu ar mājas īpašnieka lēmumu tiek noteikti mājas obligāti veicamo pārvaldīšanas darbību 
maksājumi, t.sk., apkures maksājumi, kas tiek maksāti papildus īres maksai. 

Ņemot vērā minēto, 
  
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: 
 
1. apstiprināt apkures maksu 1,17 euro/m2 mēnesī Pašvaldības ēkā Parka iela 9, Mazsalacā, 

Valmieras novadā (aprēķins pielikumā); 
2. noteikt, ka lēmuma 1.punktā apstiprinātā apkures maksa stājas spēkā no 2022.gada 

1.decembra. 
 
Pielikums:  Apkures tarifa aprēķins pašvaldības ēkā Parka iela 9, Mazsalaca, Valmieras novads uz 

1 lappuses. 
 
 
Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts) Jānis Baiks 


