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Par zemes vienības Grīšļu ielā 1, Valmierā,
nepieciešamību pašvaldības funkciju īstenošanai
Valmieras pilsētas pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) 27.08.2018. vēstulē
Nr.2.2.1.7/18/1223 lūdza Aizsardzības ministrijai rast iespēju daļu no tai piederošās zemes
vienības Cēsu ielā 54, Valmierā, atsavināt, nododot to Pašvaldībai bez atlīdzības. Atbilstoši
Aizsardzības ministrijas izdotajai pilnvarai, Pašvaldība veica zemes vienības Cēsu ielā 54,
Valmierā, sadalīšanu un zemes ierīcības plāna izstrādi, kā rezultātā tika izveidota zemes vienība
Grīšļu ielā 1, Valmierā, 11 805 m2 platībā.
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs 23.11.2020. vēstulē
Nr.NOS/2020-7981 (saņemta Pašvaldībā 23.11.2020. un reģistrēta ar Nr.2.2.1.5/20/3091) lūdz
Pašvaldības domi pieņemt lēmumu par zemes vienības Grīšlu ielā 1, Valmierā, kadastra
apzīmējums 9601 014 0012, nodošanu Pašvaldības īpašumā autonomo funkciju īstenošanai.
Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punkts nosaka, ka viena no
pašvaldības autonomajām funkcijām ir – gādāt par savas administratīvās teritorijas
labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un
uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku,
skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole;
pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana).
Valmieras pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2015.–2030.gadam (apstiprināta ar
Pašvaldības domes 29.12.2014. lēmumu Nr.435 (protokols Nr.21, 6.§)), kā viens no
stratēģiskajiem mērķiem ir izvirzīta funkcionālās, estētiskas un dabas vērtības iekļaujošas
pilsētvides izveide, ievērojot līdzsvarotu plānojumu, iekļaujot inovatīvus risinājumus, vienlaikus
nodrošinot videi draudzīgu pieeju.
Valmieras pilsētas attīstības programma 2015.–2020.gadam (apstiprināta ar Pašvaldības
domes 29.12.2014. lēmumu Nr.435 (protokols Nr.21, 6.§) kā vienu no stratēģiskā mērķa –
pilsētvides attīstība, nosaka uzdevumu – dabas teritoriju izpēte, infrastruktūras attīstīšana,
ainavas attīstības ilgtermiņa plānošana un veidošana, kā uzdevumus izvirzot arī sabiedrībai
pieejamu dabas (zaļo) teritoriju nodrošināšanu un pilnveidošanu, kā arī rekreācijas objektu
infrastruktūras pilnveidošanu.
Ievērojot, ka zemes vienība atrodas blakus Gaujai, tā ir iedzīvotāju iecienīta pastaigu un
sporta nodarbību vieta, Pašvaldība plāno labiekārtot minēto teritoriju, telpiski iekļaujot to Gaujas
krastu promenādē, un padarīt to pievilcīgu iedzīvotājiem, aprīkojot ar atbilstošu rekreācijas
infrastruktūru – soliņi, āra rotaļu un sporta ierīces, tādējādi nodrošinot savas autonomās funkcijas
– teritorijas labiekārtošana un sanitārā tīrība, izpildes nodrošināšanu.
Ņemot vērā minēto un Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42.panta pirmo
daļu,
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.

2.

lūgt nodot bez atlīdzības īpašumā Pašvaldībai Latvijas valstij Aizsardzības ministrijas
personā piederošo zemes vienību Grīšļu ielā 1, Valmierā, kadastra apzīmējums 9601 014
0012, kas nepieciešama pašvaldības autonomās funkcijas – gādāt par savas administratīvās
teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību, izpildes nodrošināšanai;
lēmums stājas spēkā 2020.gada 26.novembrī.
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