LATVIJAS REPUBLIKA

VALMIERAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS DOME
Reģistrācijas Nr.LV90000043403, Lāčplēša iela 2, Valmiera, LV-4201
Tālrunis 64207120, e-pasts: pasts@valmiera.lv, www.valmiera.lv

LĒMUMS
Valmierā
2020.gada 29.oktobrī

Nr.317
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Par mantiskā zaudējuma atlīdzinājumu par
nekustamo īpašumu Liepu iela 18, Valmierā
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 – parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošanu un
uzturēšanu,
Civillikuma 1770.pantu, kas nosaka, ka ar zaudējumu jāsaprot katrs mantiski novērtējams
pametums, Civillikuma 1773.pantu, kas cita starpā nosaka, ka zaudējums ir netiešs – kad tas
cēlies, sagadoties sevišķiem apstākļiem vai attiecībām, Civillikuma 1775.pantu, kas nosaka, ka
katrs zaudējums, kas nav nejaušs, ir jāatlīdzina,
Valmieras pilsētas pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) 30.01.2020. saistošajiem
noteikumiem Nr.344 (protokols Nr.2, 60.§) “Par Valmieras pilsētas pašvaldības 2020.gada
budžetu”,
Pašvaldības iestādes “Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvalde” nolikuma
(apstiprināts ar Pašvaldības domes 29.10.2015. lēmumu Nr.374 (protokols Nr.11, 4.§)) 2.1.10.1.
un 2.1.10.3.apakšpunktu, kas nosaka, ka iestādes funkcija un uzdevums ir organizēt Pašvaldībai
piederošo koku un krūmu stādījumu apsaimniekošanu, kontrolēt šo darbu izpildi un koordinēt
Pašvaldības Koku novērtēšanas komisijas darbu, organizēt komisijas izbraukuma sēdes,
Pašvaldībā 27.08.2020. saņemto /Vārds, Uzvārds/ (turpmāk – Iesniedzējs) iesniegumu
par 1 832,39 euro atlīdzību (Pašvaldībā reģistrēts ar Nr.2.2.1.6/20/790-T) saistībā ar 13.07.2020.
notikušo negadījumu – Pašvaldībai piederošam kokam uzkrītot uz Iesniedzējam piederošo
nekustamo īpašumu – palīgceltni ar kadastra apzīmējumu 9601 017 0215 002, sertificēta
būvdarbu vadītāja Agra Klapera (LBS BSSI sertifikāts Nr.18-20-00751) lokālo tāmi Nr.1-1
“Saimniecības ēkas atjaunošanas darbi pēc vētras postījumiem”, Zemesgrāmatas nodalījuma
norakstu (nodalījuma Nr.958, kadastra Nr.9601 017 0215) par Iesniedzēja īpašumtiesībām uz
nekustamo īpašumu Liepu ielā 18, Valmierā,
Pašvaldībā 24.09.2020. saņemto Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra
24.09.2020. izziņu Nr.4-6/1659 (Pašvaldībā reģistrēta ar Nr.2.2.1.5/20/2499) “Par
meteoroloģiskās informācijas sniegšanu Valmieras pilsētas pašvaldībai” par stundas vidējo vēja
ātrumu un stundas maksimālajām vēja brāzmām novērojumu stacijā “Priekuļi” 13.07.2020. no
plkst.00.00 līdz plkst.24.00,
izvērtējot Iesniedzēja iesniegto informāciju par zaudējuma apmēra pamatotību, pastāvot
zaudējumu atlīdzinājuma tiesiskajam pamatam – netiešam zaudējumam, kā arī ņemot vērā
Pašvaldības domes pastāvīgo komiteju kopīgās sēdes 15.10.2020. atzinumu,
Pašvaldības dome, balsojot: PAR – 12 (J.Baiks, R.Gailums, A.O.Brutāns, A.Gluhovs, A.Skrastiņš,
A.Klepers, E.Ašeradena, T.Upners, J.Jakovins, V.Ecmanis, U.Jansons, I.Lakučs), PRET – nav,
ATTURAS – nav, nolemj:
1. atlīdzināt Iesniedzējam nodarīto mantisko zaudējumu 1 832,39 euro apmērā;
2. uzdot Pašvaldības iestādes “Valmieras pilsētas pašvaldības administrācija” struktūrvienībai

“Finanšu dienests” pēc lēmuma spēkā stāšanās pārskaitīt uz Iesniedzēja /bankas konts/ šā
lēmuma 1.punktā noteikto zaudējuma atlīdzinājumu;
3. lēmums stājas spēkā 2020.gada 29.oktobrī.
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