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LĒMUMS
Valmierā
2020.gada 24.septembrī

Nr.293
(protokols Nr.19, 8.§)

Par
grozījumiem
Valmieras
pilsētas
pašvaldības domes 23.12.2019. lēmumā
Nr.378 (protokols Nr.16, 9.§) “Par izmaiņām
nekustamā īpašuma nomas tiesisko
attiecību nodibināšanā ar ģimenes ārsti
Annu Vilcāni Bastiona ielā 24, Valmierā”
Pamatojoties uz Valmieras pilsētas pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) domes
23.12.2019. lēmumu Nr.378 (protokols Nr.16, 9.§) “Par izmaiņām nekustamā īpašuma nomas
tiesisko attiecību nodibināšanā ar ģimenes ārsti Annu Vilcāni Bastiona ielā 24, Valmierā” (turpmāk
– Lēmums), 09.12.2020. starp Pašvaldību un ģimenes ārsti Annu Vilcāni, reģistrācijas kods
12109011140, noslēgto Nekustamā īpašuma nomas līgumu Nr.06.614/2.4.4.4/19/91, līguma
termiņš 31.12.2022. (turpmāk – Līgums), ģimenes ārstes Annas Vilcānes, reģistrācijas kods
12109011140, ārsta prakses adrese Bastiona iela 24, Valmiera, 10.08.2020. iesniegumu
(Pašvaldībā saņemts 10.08.2020. un reģistrēts ar Nr.2.1.15.2/20/4) par grozījumu veikšanu
noslēgtajā Līgumā saistībā ar remontdarbu pabeigšanu darba telpās Nr.48 un Nr.49, līdz ar ko
Annas Vilcānes ārsta prakse var uzsākt sniegt ārstniecības pakalpojumus jaunajās darba telpās
Nr.48 un Nr.49 ar kopējo platību 50,10 m2, Pašvaldības domes pastāvīgo komiteju kopīgās sēdes
10.09.2020. atzinumu,
Pašvaldības dome, balsojot: PAR – 12 (J.Baiks, R.Gailums, A.Kupriša, 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. izteikt 1.punktu šādā redakcijā:
“1. ar 03.08.2020. līdz 31.12.2022. nodibināt nekustamā īpašuma nomas tiesiskās
attiecības ar ģimenes ārsti Annu Vilcāni par nekustamā īpašuma Bastiona ielā 24,
Valmierā, daļas nomu, kas sastāv no telpām ar kopējo platību 79.52 m2, tai skaitā
darba telpas (Nr.48 un Nr.49) ar kopējo platību 50,10 m2 un daļa no koplietošanas
telpām ēkā (koridori, kāpnes, sanitārie mezgli) ar kopējo platību 29,42 m2,
veselības aprūpes funkciju nodrošināšanai, saskaņā ar ēkas inventarizācijas plānu
un proporcionāli telpu platībai atbilstoši 154 m2 zemes no 4537 m2 liela zemes
gabala;”
1.2. aizstāt 2.punktā skaitli “35,53” ar skaitli 125,45”;
2. atbilstoši lēmuma 1.punktā noteiktajam, veikt attiecīgos grozījumus noslēgtajā Līgumā;
3. lēmumu piemērot no 2020.gada 3.augusta.
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