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Nr.263
(protokols Nr.17, 6.§)

Par zemes nodošanu bezatlīdzības lietošanā valsts
sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Latvijas Vides,
ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”
Pamatojoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanas likuma 5.panta otrās daļas 5.punktu, kas nosaka, ka aizliegums nodot publiskas
personas mantu bezatlīdzības lietošanā neattiecas uz gadījumu, kad publiska persona savu
mantu nodod privātpersonai vai kapitālsabiedrībai tai deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu
pildīšanai, arī publiskas personas pakalpojumu sniegšanai, 5.panta trešo, trešo prim, ceturto un
sesto daļu, kas nosaka nepieciešamos noteikumus nododot pašvaldības mantu bezatlīdzības
lietošanā,
Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas deleģēto
pārvaldes uzdevumu - hidroloģisko monitoringu, kura izpildes nodrošināšanu veic valsts
sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” (turpmāk –
LVĢMC),
13.09.2010. zemes nomas līgumu Nr.3-2-505-10/539, ar kuru līdz 31.08.2020. daļa no
nekustamiem īpašumiem Rūpniecības ielā 54 un Plostnieku ielā 1, Valmierā, tika iznomāta
LVĢMC hidroloģisko novērojumu iekārtu ekspluatācijai,
zemesgrāmatas apliecību nekustamam īpašumam Rūpniecības ielā 54, Valmierā,
kadastra numurs 9601 011 2715 (Valmieras pilsētas zemesgrāmatas nodalījums
Nr.100000448747),
zemesgrāmatas apliecību nekustamam īpašumam Plostnieku ielā 1, Valmierā, kadastra
numurs 9601 002 1125 (Valmieras pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000454296),
LVĢMC 15.07.2020. vēstuli Nr.1-2/988 (Valmieras pilsētas pašvaldībā (turpmāk –
Pašvaldība) saņemts 15.07.2020. un reģistrēts ar Nr.2.2.1.5/20/1913), ar lūgumu nodot
bezatlīdzības lietošanā daļu no zemes gabaliem ar kadastra apzīmējumiem 9601 002 1125 un
9601 011 2715, valsts hidroloģiskās stacijas “Valmiera” darbības nodrošināšanai, Pašvaldības
pastāvīgo komiteju kopīgās sēdes 13.08.2020. atzinumu,
Pašvaldības dome, balsojot: PAR – 12 (J.Baiks, R.Gailums, A.Kupriša, A.O.Brutāns, A.Gluhovs,
A.Skrastiņš, A.Klepers, E.Ašeradena, T.Upners, J.Jakovins, U.Jansons, I.Lakučs), PRET – nav,
ATTURAS – nav, nolemj:
1.

nodot LVĢMC bezatlīdzības lietošanā deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu pildīšanai:
1.1. zemes vienības daļu 40 m2 platībā (turpmāk – Zemesgabals Nr.1) no zemes vienības
Rūpniecības ielā 54, Valmierā, zemes vienības kadastra apzīmējums 9601 011 2715
(kopplatība 3,5404 ha). Zemesgabala Nr.1 bilances vērtība (uz 01.01.2020.) ir 8,20
euro,
1.2. zemes vienības daļu 277 m2 platībā (turpmāk – Zemesgabals Nr.2) no zemes vienības
Plostnieku ielā 1, Valmierā, zemes vienības kadastra apzīmējums 9601 002 1125
(kopplatība 5,9258 ha). Zemesgabala Nr.2 bilances vērtība (uz 01.01.2020.) ir
34,35 euro;

2.
3.

4.
5.

Zemesgabalu Nr.1 un Zemesgabalu Nr.2 bezatlīdzības lietošanā nodot, slēdzot par to
līgumu, ar termiņu no 2020.gada 1.septembra līdz 2030.gada 31.augustam, ar mērķi –
valsts hidroloģiskās stacijas “Valmiera” darbības nodrošināšanai;
noteikt, ka Zemesgabalu bezatlīdzības lietošana tiek izbeigta un Zemesgabali nododami
atpakaļ, ja:
3.1. tiek izbeigts LVĢMC valsts pārvaldes uzdevuma pildīšanas deleģējums,
3.2. LVĢMC Zemesgabalus neizmanto atbilstoši nodošanas mērķim,
3.3. LVĢMC bojā vai posta Zemesgabalus, nepilda vai pārkāpj līguma nosacījumus,
3.4. Zemesgabali nepieciešami Pašvaldībai savu funkciju nodrošināšanai;
LVĢMC nodrošināt bezatlīdzības lietošanā nodoto Zemesgabalu uzturēšanu un izmantošanu
atbilstoši šī lēmuma un līguma par Zemesgabalu nodošanu bezatlīdzības lietošanā
noteikumiem;
lēmums stājas spēkā 2020.gada 27.augustā
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