
Zane Dreija, 64207122, sedes@valmierasnovads.lv   
Redakcija izskatīšanai komiteju kopīgajā sēdē 26.01.2022.  
 

PROJEKTS 
 

L Ē M U M S  
Valmierā 

 
 
2023.gada 31.janvārī Nr.__ 
 (protokols Nr.__, __.§) 
 

 
Par grozījumiem Valmieras novada 
pašvaldības Nekustamo īpašumu nomas un 
nomas tiesību izsoles komisijas sastāvā 
 

Pamatojoties uz Pašvaldību likuma 53.pantu, Valmieras novada pašvaldības (turpmāk – 
Pašvaldība) 01.07.2021. saistošo noteikumu Nr.1 “Valmieras novada pašvaldības nolikums” 19. un 
20.punktu, Pašvaldības domes 25.11.2021. lēmumu Nr.496 (protokols Nr.16, .§) “Par Valmieras 
novada pašvaldības Nekustamo īpašumu nomas un nomas tiesību izsoles komisijas un nolikuma 
apstiprināšanu” (turpmāk – Lēmums), Pašvaldības domes patstāvīgo komiteju kopīgās sēdes 
26.01.2023. atzinumu, 
 
Pašvaldības dome, balsojot: PAR –, PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:  
 
1. izdarīt šādus grozījumus Lēmumā: 

- izteikt Lēmuma 1.punktā tabulas 4., 6. un 8.rindu šādā redakcijā: 
 

Komisijas locekļi 

Evija Ozola 
Valmieras novada Nekustamā īpašuma 
apsaimniekošanas pārvaldes struktūrvienības “Dabas 
resursu pārvaldības nodaļa” vecākā vides speciāliste 

Baiba Tūtina 
Valmieras novada Centrālās pārvaldes struktūrvienības 
“Juridiskā nodaļa” vadītāja vietniece 

Dainis 
Skutelis 

Kocēnu apvienības pārvaldes vadītājs 

 
2. lēmumā noteikto piemērot ar 2023.gada 24.janvāri.  
 
 
Domes priekšsēdētājs Jānis Baiks 
 
 
 

Izskatīts: 

 
 
Pašvaldības domes patstāvīgo komiteju kopīgā sēdē 26.01.2023. –   

 
Paskaidrojums par 
lēmuma projekta 
labošanu pēc 
komiteju sēdes: 

 

 

 
Nosūtīt: 1 – LĒMUMA PROJEKTA TEHNISKAIS SAGATAVOTĀJS – Personāla nodaļas juriste Mairita Lakstiņa 

1 – Grāmatvedības nodaļai (DVS) – informācijai un nepieciešamo darbību veikšanai 
1 – Finanšu un ekonomikas nodaļai (DVS) – informācijai un nepieciešamo darbību veikšanai 
1 – Zīmolvedības un sabiedrisko attiecību nodaļai (DVS) – informācijai  
1 – Aijai Osei (DVS) – aktualizēt informāciju mājaslapā 
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1 – Personāla nodaļai (DVS) – informācijai 
1 – Evijai Naglei (DVS) – informācijai  
1 – Evijai Ozolai (DVS) – informācijai 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

   8 eks. 
 

 
 
 
SAGATAVOJA 
Valmieras novada pašvaldības 
Personāla nodaļas vadītājs 
 
Atsauce par dokumenta saskaņošanu DVS Namejs: 
Andris Pētermanis –  
SASKAŅOTS:  

 
 
 

SASKAŅOTS 
Valmieras novada pašvaldības 
Juridiskās nodaļas vadītājs 
 
Atsauce par dokumenta saskaņošanu DVS Namejs: 
Gints Konošonoks –   
VIZĒTS:  
 

 

 SASKAŅOTS 
Valmieras novada pašvaldības 
Finanšu un ekonomikas nodaļas vadītāja 
 
Atsauce par dokumenta saskaņošanu DVS Namejs: 
Inta Štefenberga –  
VIZĒTS:  
 
 

 
 

 

 


