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L Ē M U M S  

Valmierā 
  
2022.gada 24.februārī       Nr.151 
          (protokols Nr.4, 46.§) 
 

Par nosaukuma un adreses maiņu 
Burtnieku pagastā, Valmieras novadā 
 

Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu, kas 
nosaka, ka nekustamā īpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu nekustamajam īpašumam 
lauku apvidū piešķirts rekvizīts, kas nav adrese, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 
11.panta trešo daļu, 13.panta ceturto daļu, kas nosaka, ka adresi piešķir, maina, precizē vai likvidē 
saskaņā ar likumu vai pašvaldības lēmumu, /Vārds Uzvārds/ /(personas kods)/ un /Vārds Uzvārds/ 
/(personas kods)/, /adrese/ “Burtnieku pag., Valmieras nov., LV-4206, 31.01.2022. iesniegumu 
(Valmieras novada pašvaldībā (turpmāk – Pašvaldība) reģistrēts 31.01.2022. ar 
Nr.4.1.8.3/22/1051) ar lūgumu mainīt nekustamā īpašuma ar /kadastra Nr./ nosaukumu no 
/“Nosaukums”/ uz /“Nosaukums”/, kā arī mainīt adreses ēkām ar /kadastra apzīmējums/, /kadastra 
apzīmējums/, /kadastra apzīmējums/, /kadastra apzīmējums/, /kadastra apzīmējums/, /kadastra 
apzīmējums/, /kadastra apzīmējums/, /kadastra apzīmējums/  un /kadastra apzīmējums/  uz adresi 
/“Nosaukums”/, Burtnieku pag., Valmieras nov., Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts 
kadastra informācijas sistēmas datiem un Pašvaldības domes pastāvīgo komiteju kopīgās sēdes 
17.02.2022. atzinumu, 
 

Pašvaldības dome, balsojot: PAR – 16 (J.Baiks, R.Gailums, J.Olmanis, G.Gladkins, J.Skrastiņš, 
G.Ķibere, T.Upners, A.Klepers, G.Štrombergs, R.Muižnieks, K.Kļaviņš, H.Rokpelnis, V.Ecmanis, 
E.Grandāns, J.Grasbergs, M.Bērziņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj: 
 

1. mainīt nekustamā īpašuma ar /kadastra Nr./ nosaukumu no /Nosaukums/ uz /Nosaukums/; 
2. mainīt ēkām ar /kadastra apzīmējums/, /kadastra apzīmējums/  un /kadastra apzīmējums/  

adresi no /”Nosaukums”/, Burtnieku pag., Valmieras nov., uz /”Nosaukums”/, Burtnieku pag., 
Valmieras nov.; 

3. mainīt ēkām ar /kadastra apzīmējums/, /kadastra apzīmējums/, /kadastra apzīmējums/  un 
/kadastra apzīmējums/  adresi no /”Nosaukums”/, Burtnieku pag., Valmieras nov., uz 
/”Nosaukums”/, Burtnieku pag., Valmieras nov.; 

4. mainīt ēkām ar /kadastra apzīmējums/  un /kadastra apzīmējums/, adresi no /“Nosaukums”/, 
Burtnieku pag., Valmieras nov., uz /”Nosaukums”/, Burtnieku pag., Valmieras nov.; 

5. saglabāt ēkai ar /kadastra apzīmējums/  adresi /”Nosaukums”/, Burtnieku pag., Valmieras nov.; 
6. saglabāt ēkai ar /kadastra apzīmējums/  adresi /”Nosaukums”/, Burtnieku pag., Valmieras nov.; 
7. lēmums stājas spēkā 2022.gada 24.februārī. 

 

Šo lēmumu var apstrīdēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā 
noteiktajā kārtībā viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas. 
 
 
Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts) Jānis Baiks 
 


