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2022.gada 24.februārī Nr.167
(protokols Nr.4, 62.§)

Par servitūta nodibināšanu nekustamajā īpašumā
/“Nosaukums”/, Ķoņu pagastā, Valmieras novadā

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, Civillikuma 1151.pantu, 1156.pantu, 1231.panta 3.punktu, 1232.pantu,
un /Vārds Uzvārds/, /personas kods/ pilnvarotā persona /Vārds Uzvārds/, /personas kods/,
/adrese/, Rīga, LV-1046, kas darbojas pamatojoties uz Rūjienas novada bāriņtiesas
priekšsēdētājas Daces Melbārdes 26.10.2021. izdotas pilnvaras pamata (turpmāk– Persona),
07.01.2022. iesniegumu (Valmieras novada pašvaldībā (turpmāk – Pašvaldība) saņemts
07.01.2022. un reģistrēts ar Nr.4.1.8.3/22/201) ar lūgumu noslēgt līgumu par braucamā ceļa
servitūta nodibināšanu Pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma /“Nosaukums”/, Ķoņu
pagastā, Valmieras novadā, zemes vienībās ar /kadastra apzīmējumu/ un /kadastra apzīmējumu/,
lai piekļūtu piederošā īpašuma /”Nosaukums”/, Ķoņu pagastā, Valmieras novadā zemes vienībai
ar /kadastra apzīmējumu/.

Nekustamais īpašums /“Nosaukums”/ (kadastra Nr.9666 004 0133) sastāv no trīs zemes
vienībām ar kadastra apzīmējumiem 9666 004 0114, 9666 004 0166 un 9666 004 0133, atrodas
Ķoņu pagastā, Valmieras novadā. Atbilstoši Vidzemes rajona tiesas Ķoņu pagasta
zemesgrāmatas nodalījumam Nr.100000557564 uz Naukšēnu novada pašvaldības vārda
11.07.2016. reģistrētas divas zemes vienības, ar kadastra apzīmējumiem 9666 004 0114 (13,0
ha platībā) un 9666 004 0133 (0,8 ha platībā).

Nekustamais īpašums /“Nosaukums”/ ar /kadastra Nr./, kas sastāv no divām zemes
vienībām ar /kadastra apzīmējums/ un /kadastra apzīmējums/, Ķoņu pagastā, Valmieras novadā,
11.12.1997. reģistrēts Vidzemes rajona tiesas Ķoņu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.179

uz /Vārds Uzvārds/ (personas kods) vārda.
Pamatojoties uz iepriekš minēto 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. saskaņot Personai nobrauktuves izveidi no Valsts autoceļa V171 uz nekustamā īpašuma
/“Nosaukums”/, Ķoņu pagastā, Valmieras novadā, /kadastra Nr./, zemes vienību ar /kadastra
apzīmējumu/, ar Valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Latvijas Valsts ceļi”, reģistrācijas
Nr.40003344207, juridiskā adrese Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050 (turpmāk – VSIA “Latvijas
Valsts ceļi”);

2. nodibināt ceļa servitūtu uz braucamo ceļu, garums 420 m, platums 7 m, platība 0,294 ha,
kalpojošā nekustamā īpašuma /“Nosaukums”/, /kadastra Nr./ zemes vienībās ar /kadastra
apzīmējums/ (garums 200 m, platums 7 m, platība 0,14 ha) un /kadastra apzīmējums/
(garums 220 m, platums 7 m, platība 0,154 ha), Ķoņu pagastā, Valmieras novadā, par labu
valdošā nekustamā īpašuma /“Nosaukums”/, Ķoņu pagastā, Valmieras novadā, /kadastra



Nr./, zemes vienībai ar /kadastra apzīmējumu/ saskaņā ar grafisko pielikumu;
3. uzdot Valmieras novada pašvaldības Juridiskās nodaļas juristei Svetlanai Leskai sagatavot

līgumu par ceļa servitūta nodibināšanu ar Personu pēc rakstiska saskaņojuma saņemšanas
no VSIA “Latvijas Valsts ceļi”;

4. lēmums stājas spēkā 2022.gada 24.februārī.

Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts) Jānis Baiks


