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LĒMUMS
Valmierā
2020.gada 26.novembrī

Nr.354
(protokols Nr.22, 5.§)

Par Valmieras pilsētas pašvaldības domes
27.08.2020. lēmuma Nr.260 (protokols Nr.17,
3.§) “Par zemes vienību Senču ielā 17F un
Senču iela, Valmierā, robežu un platību
izmaiņām” atcelšanu un zemes vienības
Senču ielā 17F, Valmierā, robežām un platību
Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 11.panta otrās daļas
1.punktu un faktu, ka zemes vienības Senču iela (kadastra apzīmējums 9601 006 0017),
Valmierā, īpašuma tiesības uz Valmieras pilsētas pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) vārda
nostiprinātas
zemesgrāmatā
08.06.2016.
(nodalījuma
Nr.100000556730;
žurnāla
Nr.300004118711), Pašvaldības 08.12.2016. saistošajiem noteikumiem Nr.270 „Valmieras
pilsētas teritorijas plānojuma (no 2017.gada) grafiskā daļa, teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumi”, Pašvaldības domes 27.02.2020. lēmumu Nr.69 (protokols Nr.3, 13.§) “Par Valmieras
pilsētas teritorijas plānojuma (no 2017.gada) grozījumu izstrādes uzsākšanu” un Pašvaldības
domes pastāvīgo komiteju kopīgās sēdes 12.11.2020. atzinumu,
Pašvaldības dome, balsojot: PAR – 12 (J.Baiks, R.Gailums, A.Kupriša, A.O.Brutāns, A.Gluhovs,
A.Skrastiņš, A.Klepers, T.Upners, J.Jakovins, V.Ecmanis, U.Jansons, I.Lakučs), PRET – nav,
ATTURAS – nav, nolemj:

1. atcelt Pašvaldības domes 27.08.2020. lēmumu Nr.260 (protokols Nr.17, 3.§) “Par zemes
2.
3.
4.

5.
6.

vienību Senču ielā 17F un Senču iela, Valmierā, robežu un platību izmaiņām”;
noteikt, ka zemes vienības Senču ielā 17F (kadastra apzīmējums 9601 006 0519), Valmierā,
kopējā robeža ar Senču ielu, Valmierā, ir maināma un nosakāma atbilstoši pielikumam;
noteikt zemes vienības Senču ielā 17F (kadastra apzīmējums 9601 006 0519), Valmierā,
robežas saskaņā ar pielikumu un platību 933 m2, vairāk vai mazāk cik izrādīsies veicot tās
instrumentālu uzmērīšanu;
zemes platību 243 m2, vairāk vai mazāk cik izrādīsies veicot tās instrumentālu uzmērīšanu,
kas atrodas starp zemes vienībām Senču ielā 17F, Valmierā, un Senču ielu (kadastra
apzīmējums 9601 006 0017), Valmierā, saskaņā ar pielikumu, izveidot par atsevišķu zemes
vienību un piešķirt tai nosaukumu Senču iela, Valmiera;
ierosināt Teritorijas plānojuma izstrādes darba grupai iekļaut Senču ielas, Valmierā,
sarkanajās līnijās visu 4.punktā minētās jaunizveidotās zemes vienības platību;
lēmums stājas spēkā 2020.gada 26.novembrī.

Pielikumā: Zemes vienības Senču ielā 17F,Valmierā, skice uz 1 lapas.
Domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

Jānis Baiks

