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L Ē M U M S  
Burtniekos, Burtnieku pagastā, Valmieras novadā 

  
2022.gada 27.oktobrī              Nr.643 
              (protokols Nr.20, 14.§) 
 
Par zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 9670 003 0098 pārņemšanu 
pašvaldības īpašumā 
 

Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2. un 6.punkts nosaka, ka pašvaldības 
autonomās funkcijas 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); nodrošināt veselības aprūpes 
pieejamību, kā arī veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu.  

Burtnieku novada attīstības programmā 2019.-2025.gadam (apstiprināta ar Burtnieku 
novada pašvaldības domes 21.08.2019. lēmumu Nr.260 (protokols Nr.13, 1.punkts), kā viens no 
stratēģiskajiem mērķiem ir izvirzīta vides resursu ilgtspējīga izmantošana un integrācija vietējā un 
reģionālā ikdienas dzīvē.   

Meža likuma 44.panta ceturtās daļas 2.punkta “a” un “c” apakšpunkti nosaka, ka 
zemesgrāmatā ierakstītas valsts meža zemes atsavināšanu vai privatizāciju var atļaut ar ikreizēju 
Ministru kabineta rīkojumu, ja valsts meža zeme nepieciešama likumā “Par pašvaldībām” noteikto 
autonomo funkciju veikšanai – ceļu būvniecība vai atsavinot tādu valsts meža zemi, uz kuras 
atrodas ceļš; parku ierīkošana un uzturēšana.  

Valstij Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas personā pieder nekustamais īpašums 
“Bauņu parks”, Matīšu pagastā, Valmieras novadā, kadastra Nr.9670 003 0100, kura sastāvā 
ietilpst zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 9670 003 0098, 14.08 ha platībā, uz kuras atrodas 
ceļš un Bauņupītes tilts, kas ir piemērota parka ierīkošanai, tādējādi izveidojot un labiekārtojot 
sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūru, nodrošinot pašvaldības autonomās funkcijas – teritorijas 
labiekārtošana un sanitārā tīrība, veselīga dzīvesveida un sporta veicināšana, izpildes 
nodrošināšanu.  

Valmieras novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) ir saņēmusi akciju sabiedrības 
“Latvijas valsts meži”, reģistrācijas Nr.40003466281, 29.06.2022. vēstuli Nr.4.1-
2_04v6_101_22_480 “Par nekustamā īpašuma “Bauņu parks” (kadastra Nr.9670 003 0100), 
Matīšu pag., Valmieras nov. nodošanu pašvaldībai” (saņemts Pašvaldībā 29.06.2022. un reģistrēts 
ar Nr.4.1.8.3/22/5419). 

Ņemot vērā minēto un Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42.panta pirmo 
daļu, kas cita starpā nosaka, ka valsts nekustamo īpašumu var nodot bez atlīdzības atvasinātas 
publiskas personas īpašumā, Tautsaimniecības, vides un attīstības lietu, Saimniecisko lietu un 
Finanšu komiteju 13.10.2022. atzinumiem, 

 
Pašvaldības dome, balsojot: PAR – 17 (Edgars Grandāns, Guna Ķibere, Guntars Štrombergs, 
Guntis Gladkins, Harijs Rokpelnis, Jānis Baiks, Jānis Dainis, Jānis Grasbergs, Jānis Olmanis, 
Jānis Skrastiņš, Juris Jakovins, Kaspars Kļaviņš, Mareks Bērziņš, Reinis Muižnieks, Ričards 
Gailums, Toms Upners, Vugars Ecmanis), PRET – 1 (Andris Klepers), ATTURAS – nav, nolemj: 



 
1. lūgt nodot bez atlīdzības īpašumā Valmieras novada pašvaldībai Latvijas valstij Zemkopības 

ministrijas personā piederošā nekustamā īpašuma “Bauņu parks”, Matīšu pagastā, Valmieras 
novadā, kadastra Nr.9670 003 0100, sastāvā esošo zemes vienību 14.08 ha platībā ar 
kadastra apzīmējumu 9670 003 0098; 

2. noteikt, ka šī lēmuma 1.punktā minētās zemes vienības sastāvā esošā valsts meža zeme 
nepieciešama pašvaldības autonomo funkciju – gādāt par savas administratīvās teritorijas 
labiekārtošanu un sanitāro tīrību, veicināt veselīgu dzīvesveidu un sportu, izpildes 
nodrošināšanai; 

3. lēmums stājas spēkā 2022.gada 27.oktobrī. 
 
 
Domes priekšsēdētājs   (personiskais paraksts)            Jānis Baiks 
 


