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               (protokols Nr.__, __.§) 

 
Par braucamā ceļa servitūta nodibināšanu 
nekustamajā īpašumā “Ķeži”, Jērcēnu 
pagastā, Valmieras novadā 
 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta 
pirmās daļas 27.punktu, Civillikuma 1156.pantu, 1231.panta 3.punktu, 1232.pantu, 1151.pantu un 
/Vārds, Uzvārds/, deklarētā dzīvesvietas adrese /Adrese/, 15.11.2021. iesniegumu (Valmieras 
novada pašvaldībā saņemts 22.11.2021. un reģistrēts ar Nr. 4.1.8.3/21/1459) un 27.12.2022. 
iesniegumu (Valmieras novada pašvaldībā saņemts 28.12.2022. un reģistrēts ar 
Nr.4.1.8.3/22/10270) ar lūgumu noslēgt līgumu par servitūta ceļa nodibināšanu Valmieras novada 
pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Ķeži”, Jērcēnu pagastā, Valmieras novadā, kadastra 
Nr. 9462 002 0182, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 9462 002 0182, lai piekļūtu piederošā 
īpašuma “Ķeži 2”, Jērcēnu pagastā, Valmieras novadā, īpašuma kadastra Nr. 9462 002 0163, 
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 9462 002 0306. 

Nekustamais īpašums “Ķeži”, Jērcēnu pagastā, Valmieras novadā ar kadastra Nr. 9462 002 
0182 reģistrēts Vidzemes rajona tiesas Jērcēnu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.192 uz 
Valmieras novada pašvaldības vārda, reģistrācijas Nr.90000043403. 

Nekustamais īpašums “Ķeži 2”, Jērcēnu pagastā, Valmieras novadā ar kadastra Nr.9462 
002 0163 reģistrēts Vidzemes rajona tiesas Jērcēnu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā 
Nr.100000592254 uz /Vārds, Uzvārds/, personas kods /personas kods/, vārda. 

Pamatojoties uz Valmieras novada pašvaldības domes pastāvīgo komiteju kopīgās sēdes 
26.01.2023. atzinumu, 

 
Valmieras novada pašvaldības dome, balsojot: PAR –, PRET –, ATTURAS –, nolemj: 
 
1. nodibināt ceļa servitūtu uz braucamo ceļu, garums 103,92 m, platums 6 m, platība 0,0624 ha, 

kalpojošā nekustamā īpašuma “Ķeži”, kadastra Nr.9462 002 0182, zemes vienībā ar kadastra 
apzīmējumu 9462 002 0182, Jērcēnu pagastā, Valmieras novadā, par labu valdošā 
nekustamā īpašuma “Ķeži 2”, Jērcēnu pagastā, Valmieras novadā, kadastra Nr.9462 002 
0163, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 9462 002 0306, saskaņā ar grafisko pielikumu; 

2. uzdot Valmieras novada pašvaldības Juridiskai nodaļai sagatavot līgumu par ceļa servitūta 
nodibināšanu uz braucamo ceļu ar /Vārds, Uzvārds/, personas kods /personas kods/; 

3. lēmums stājas spēkā 2023.gada 31.janvārī. 
 

 


