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Nr.238
(protokols Nr.16, 3.§)

Par
grozījumiem
Valmieras
pilsētas
pašvaldības domes 28.05.2020. lēmumā Nr.168
(protokols Nr.10, 2.§) “Par zemes daļu maiņu”
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, kas cita starpā
nosaka, ka viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir gādāt par savas administratīvās
teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību, tajā skaitā ielu, ceļu un laukumu būvniecību,
rekonstruēšanu un uzturēšanu un 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 38.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka publiskas personas nekustamo
īpašumu var mainīt pret līdzvērtīgu nekustamo īpašumu, kas nepieciešams publiskas personas
funkciju izpildes nodrošināšanai, šā likuma 38.panta trešo daļu, kas nosaka, ka maināmo
nekustamo īpašumu nosacīto cenu starpība nedrīkst pārsniegt 20 procentus, un šo starpību sedz
naudā, sertificētas nekustamo īpašumu vērtētājas Valgundas Razminovičas, Latvijas Īpašumu
Vērtētāju Asociācijas sertifikāts Nr.138, atskaiti „Par daļas no nekustamā īpašuma Valmierā,
Stacijas ielā novērtēšanu” nosakot tirgus vērtību 26 m2 no zemes vienības Stacijas iela, Valmierā
(kadastra Nr.9601 011 0001) – 90 euro, Valmieras pilsētas pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība)
domes 28.05.2020. lēmumu Nr.168 (protokols Nr.10, 2.§) “Par zemes daļu maiņu” (turpmāk –
Lēmums), Pašvaldības pastāvīgo komiteju kopīgās sēdes 16.07.2020. atzinumu,
Pašvaldība dome, balsojot: PAR – 11 (J.Baiks, R.Gailums, A.Gluhovs, A.Skrastiņš, A.Klepers,
E.Ašeradena, T.Upners, J.Jakovins, V.Ecmanis, U.Jansons, I.Lakučs), PRET – nav, ATTURAS –
nav, nolemj:
1. izdarīt Lēmumā šādus grozījumus:
1.1. papildināt 1.punktu pēc vārda “euro” ar sekojošu tekstu “un no Pašvaldībai piederošā
nekustamā īpašuma Stacijas iela, kadastra Nr.9601 011 0001, zemes vienības, kadastra
apzīmējums 9601 011 0001, nodalītās daļas (platība 26 m2, kas iekļauti zemes vienības
9601 011 0054 sastāvā) nosacītā cena ir 90 euro”,
1.2. papildināt 3.punktu pēc teksta “964 m2” ar sekojošu tekstu “un nekustamā īpašuma
Stacijas iela, kadastra Nr.9601 011 0001, nodalītās zemes vienības (kadastra
apzīmējums 9601 011 0001, platība 26 m2), (..)”,
1.3. aizstāt 4.punktā skaitli “100” ar skaitli “190”;
2. lēmums stājas spēkā 2020.gada 30.jūlijā.
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