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LĒMUMS
Burtniekos

2022.gada 26.maijā Nr.352
(protokols Nr.11, 35.§)

Par zemes gabala “Ziediņi 3”, Matīšu
pagastā, Valmieras novadā nomas tiesību
pagarināšanu Valmieras rajona Matīšu
pagasta M.Piģēna zemnieku saimniecībai
“JAUNLUKSTIŅI”

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, kas nosaka, ka
pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums  racionāli un lietderīgi apsaimniekot
pašvaldības kustamo un nekustamo mantu un 21.punkta pirmo daļu, Publiskas personas finanšu
līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 2.panta pirmo daļu un 6.1 panta trešo daļu,
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 6.punktu, kas cita starp
nosaka, ka novada pašvaldība ir attiecīgajā novadā iekļauto pašvaldību institūciju, finanšu,
mantas, tiesību un saistību pārņēmēja, Ministru kabineta 19.06.2018. noteikumu Nr.350
“Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”,

Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 9670 006 0240 reģistrēts statuss – pašvaldībai piekritīgā zeme un noteikts
lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, īpašums
“Ziediņi 3” (kadastra Nr.9670 006 0240), Matīšu pagasts, Valmieras novads, kopējā platība 1,80
ha, iznomājamā platība 1,03 ha, zemes vienības iznomāšanas mērķis – lauksaimniecība,

starp Burtnieku novada pašvaldību un Valmieras rajona Matīšu pagasta M.Piģēna
zemnieku saimniecību “JAUNLUKSTIŅI”, reģistrācijas Nr.44101004229, adrese “Jaunlukstiņi”,
Matīšu pagasts, Valmieras novads, LV-4210, 11.05.2017. noslēgto zemes nomas līgumu Nr.3-
30.2/49 (līguma termiņš spēkā līdz 14.05.2022.), 10.05.2022. iesniegumu (Pašvaldībā saņemts
10.05.2022. un reģistrēts Nr.3.7.3/22/243) ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu par zemes
vienības daļu 1,03 ha platībā iznomāšanu zemes vienībā “Ziediņi 3”, Matīšu pagastā, Valmieras
novadā, un Tautsaimniecības, vides un attīstības lietu un Finanšu komiteju 12.05.2022.
atzinumiem,

Pašvaldības dome, balsojot: PAR – 17 (J.Baiks, J.Olmanis, G.Gladkins, J.Skrastiņš, G.Ķibere,
J.Dainis, A.Klepers, G.Štrombergs, R.Muižnieks, K.Kļaviņš, H.Rokpelnis, J.Jakovins, V.Ecmanis,
E.Grandāns, J.Grasbergs, M.Bērziņš, J.Upenieks), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

1. pagarināt zemes nomas līgumu Nr.3-30.2/49 Valmieras rajona Matīšu pagasta M.Piģēna
zemnieku saimniecībai “JAUNLUKSTIŅI” 1,03 ha platībā Matīšu pagastā, Valmieras
novadā lauksaimniecības vajadzībām;

2. noteikt nomas līguma termiņu līdz 2022.gada 31.oktobrim;
3. uzdot Burtnieku apvienības pārvaldes struktūrvienības “Saimnieciskā nodaļa” īpašuma

apsaimniekošanas speciālistei Skaidrītei Klāsonei sagatavot vienošanos pie zemes nomas



līguma Nr.3-20.2/49 pagarināšanai;
4. pilnvarot Burtnieku apvienības pārvaldes vadītāju parakstīt zemes nomas līgumu.

Pielikumā: zemes vienības robežu shēma uz 1 lappuses.

Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts) Jānis Baiks


