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2022.gada 24.novembrī Nr.746
(protokols Nr.22, 61.§)

Par grozījumiem Valmieras novada
pašvaldības 11.11.2021. lēmumā Nr.481
(ārkārtas sēdes protokols Nr.15, 4.§) “Par
zemes vienību nepieciešamību Valmieras
novada pašvaldības funkciju veikšanai un
projekta “Valmieras pilsētas Dienvidu
industriālās maģistrāles attīstība – L.Laicena
ielas līdz zemes vienībai “Vecais dzelzceļš”
pārbūve/izbūve, Cēsu ielas pārbūve no
zemes vienības “Vecais dzelzceļš” līdz
Valmieras pilsētas robežai” īstenošanai”

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, kas 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 dome var izskatīt jebkuru jautājumu,
kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā turklāt tikai dome var lemt par nekustamās mantas iegūšanu
pašvaldības īpašumā, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42.panta pirmo daļu;
ievērojot Valmieras novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) domes 11.11.2021. lēmumu
Nr.481 (ārkārtas sēdes protokols Nr.15, 4.§) “Par zemes vienību nepieciešamību Valmieras
novada pašvaldības funkciju veikšanai un projekta “Valmieras pilsētas Dienvidu industriālās
maģistrāles attīstība – L.Laicena ielas līdz zemes vienībai “Vecais dzelzceļš” pārbūve/izbūve,
Cēsu ielas pārbūve no zemes vienības “Vecais dzelzceļš” līdz Valmieras pilsētas robežai”
īstenošanai” (turpmāk – Lēmums); ņemot vērā valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas
Valsts ceļi”, reģistrācijas Nr.40003344207, 09.11.2022.vēstuli Nr.4.8/18734 “Par Valmieras
novada domes lēmumu” (saņemts Pašvaldībā 09.11.2022.un reģistrēts ar Nr.4.1.8.3/22/8840),

Pašvaldības dome, balsojot: PAR – 18 (Andrejs Gluhovs, Edgars Grandāns, Edvīns Straume,
Guna Ķibere, Guntars Štrombergs, Guntis Gladkins, Jānis Baiks, Jānis Dainis, Jānis Olmanis,
Jānis Upenieks, Kaspars Kļaviņš, Mareks Bērziņš, Marika Grūsle, Reinis Muižnieks, Ričards
Gailums, Toms Upners, Uldis Jansons, Vugars Ecmanis), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

1. izteikt Lēmuma 1.punktu sekojošā redakcijā:
“1. pieņemt bez atlīdzības valstij piederošo nekustamo īpašumu “P20-Cēsu iela”, kadastra
Nr.96620020810, Kauguru pagastā, Valmieras novadā, kas sastāv no zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 96620020692, 3,54 ha platībā, un uz tās izbūvētas kompleksās
inženierbūves – “Autoceļš P20 km 2.244-2.852” ar būves kadastra apzīmējumu
96620020692001, – valsts reģionālā autoceļa P20 Valmiera–Cēsis–Drabeši posmu no



2,244.km līdz 2,852.km Kauguru pagastā, Valmieras novadā, lai nodrošinātu likuma “Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktā noteiktās autonomās funkcijas īstenošanu;”

2. lēmums stājas spēkā 2022.gada 24.novembrī.

Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts) Jānis Baiks


