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L Ē M U M S  
Valmierā 

 
2022.gada 29.decembrī  Nr.788 
  (protokols Nr.24, 34.§) 

 
Par nekustamā īpašuma /Adresē/, 
Valmierā, Valmieras novadā, iegādi 
 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, kas cita starpā 
nosaka, ka, pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt 
nekustamo īpašumu un slēgt darījumus, 15.panta pirmās daļas 4.punktu, kas cita starpā nosaka, 
ka viena no pašvaldības autonomām funkcijām ir gādāt par iedzīvotāju izglītību, 21.panta pirmās 
daļas 17.punktu, kas cita starpā nosaka, ka tikai pašvaldības dome var lemt par nekustamās 
mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā;  

ievērojot 07.02.2012 noslēgto zemes nomas līgumu Nr.25-3-1/50 par nekustamā 
īpašuma – zemes vienības /Adresē/, kadastra Nr./kadastra Nr./ (turpmāk – Nekustamais īpašums), 
nomu, kā arī faktu, ka uz Nekustamā īpašuma – zemes vienības ar platību 1681 m2 atrodas 
Valmieras novada pašvaldībai (turpmāk – Pašvaldība) piederošas būves, kuras tiek izmantotas 
Valmieras pirmsskolas izglītības iestādes “Vālodzīte” darbības nodrošināšanai; 

ņemot vērā Nekustamā īpašuma īpašnieku – /Vārds, Uzvārds/, personas kods /personas 
kods/, un /Vārds, Uzvārds/, personas kods /personas kods/, 11.11.2022. piedāvājumu Pašvaldībai 
iegādāties Nekustamo īpašumu par piedāvājuma cenu EUR 12 600,00 (saņemts Pašvaldībā 
14.11.2022. un reģistrēts ar Nr.4.1.8.3/22/8955),  

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

 
1. pirkt /Vārds, Uzvārds/, personas kods /personas kods/, un /Vārds, Uzvārds/, personas kods 

/personas kods/, īpašumā esošo nekustamo īpašumu /Adresē/, Valmierā, Valmieras novadā, 
kadastra Nr. /kadastra Nr./, kas sastāv no zemes vienības 1681 m2 platībā ar kadastra 
apzīmējumu /kadastra apzīmējums/, par piedāvāto cenu EUR 12 600,00; 

2. lēmums stājas spēkā 2022.gada 29.decembrī. 
 
 
Domes priekšsēdētājs   (personiskais paraksts)            Jānis Baiks 
 


