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LĒMUMS
Naukšēnos, Naukšēnu pagastā, Valmieras novadā

2022.gada 24.novembrī Nr.747
(protokols Nr.22, 62.§)

Par zemes īpašuma tiesību
atjaunošanu /Adrese/, Valmieras
novadā

Izskatot /Vārds Uzvārds/, personas kods /personas kods/, pilnvarotās personas /Vārds
Uzvārds/, personas kods /personas kods/, 13.07.2022.pilnvara, reģistra Nr.1967, (turpmāk –
Iesniedzējs) 23.08.2022. iesniegumu (Valmieras novada pašvaldībā (turpmāk – Pašvaldība)
saņemts 23.08.2022. un reģistrēts ar Nr.4.1.8.3/22/6724) par lēmuma pieņemšanu īpašuma
tiesību atjaunošanai par īpašumu /Adrese/, Valmieras novadā, Pašvaldības dome konstatē:
1. Iesniedzējs lūdz Pašvaldību pieņemt lēmumu par īpašuma tiesību atjaunošanu uz zemi

/Adrese/, Valmieras novadā;
2. ar Strenču pilsētas domes zemes komisijas 21.08.1997. atzinumu Nr.52 (23.&) /Vārds

Uzvārds/ un /Vārds Uzvārds/ atjaunotas īpašuma tiesības uz zemes gabalu /Adrese/, ar
platību apmēram 1570 m2;

3. saskaņā ar LR Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas Valkas rajona filiāles
1999.gadā izstrādāto zemes robežu plānu, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
/kadastra numurs/ platība ir 1533 m2;

4. likuma “Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās” 5.panta trešā daļa nosaka, ka pēc pilsētu
zemes komisiju darbības izbeigšanas lēmumus par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu vai
zemes nodošanu īpašumā par maksu pieņem attiecīgās pašvaldības dome;

5. likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punkts nosaka, ka dome var izskatīt
jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var pieņemt
lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos.

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma “Par zemes
reformas pabeigšanu pilsētās” 5.panta trešo daļu,

Pašvaldības dome, balsojot: PAR – 18 (Andrejs Gluhovs, Edgars Grandāns, Edvīns Straume,
Guna Ķibere, Guntars Štrombergs, Guntis Gladkins, Jānis Baiks, Jānis Dainis, Jānis Olmanis,
Jānis Upenieks, Kaspars Kļaviņš, Mareks Bērziņš, Marika Grūsle, Reinis Muižnieks, Ričards
Gailums, Toms Upners, Uldis Jansons, Vugars Ecmanis), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

1. atjaunot /Vārds Uzvārds/, personas kods /personas kods/ un /Vārds Uzvārds/, personas kods
/personas kods/, mantiniekiem īpašuma tiesības uz zemi ar kadastra apzīmējumu /kadastra
numurs/, /Adrese/, Valmieras novadā, 1533 m2 kopplatībā, saskaņā ar pievienoto zemes
robežu plānu mērogā 1:500;

2. nekustamā īpašuma tiesiskajam valdītājam nekustamais īpašums jānostiprina
zemesgrāmatā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

3. lēmums stājas spēkā 2022.gada 24.novembrī.

Pielikumā: Zemes robežu plāns uz 2 lappusēm.



Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts) Jānis Baiks


