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2023.gada 23.februārī     Nr.79 

    (protokols Nr.3, 17.§) 
 
Par ceļa servitūta nodibināšanu nekustamā 
īpašuma “Vecvilklauži” Mazsalacas pagastā, 
Valmieras novadā, zemes vienībā ar 
kadastra apzīmējumu 9631 001 0070 
 

Pamatojoties uz Pašvaldību likuma 10.panta pirmās daļas 16.punktu, Civillikuma 1156.pantu, 
1231.panta 3.punktu, 1232.pantu, 1151.pantu un /Vārds, Uzvārds/, personas kods /personas kods/, 
deklarētā adrese /Adrese/, pilnvarotās personas /Vārds, Uzvārds/, personas kods /personas kods/, 
pasta adrese /Adrese/, 10.11.2022. iesniegumu (Valmieras novada pašvaldībā (turpmāk – 
Pašvaldība) reģistrēts 11.11.2022. ar Nr.3.26.3/22/272) par braucamā ceļa servitūta nodibināšanu 
Pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Vecvilklauži”, Mazsalacas pagastā, Valmieras novadā, 
kadastra Nr.9631 001 0070, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 9631 001 0070, lai piekļūtu 
/Vārds, Uzvārds/ piederošā nekustamā īpašuma /Nosaukums/, zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu /kadastra apzīmējums/. 

Kalpojošais nekustamais īpašums “Vecvilklauži”, Mazsalacas pagastā, Valmieras novadā ar 
kadastra Nr.9631 001 0010, kura sastāvā ietilpst zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 
9631 001 0070, 26.07.2011. reģistrēts Vidzemes rajona tiesas Mazsalacas pagasta zemesgrāmatas 
nodalījumā Nr.100000493525 uz Pašvaldības vārda. 

Valdošais nekustamais īpašums /Nosaukums/ ar kadastra Nr. /kadastra Nr./, kas sastāv no 
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu /kadastra apzīmējums/, 05.10.1999. reģistrēts Vidzemes 
rajona tiesas Mazsalacas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.437 uz /Vārds, Uzvārds/ vārda. 

Pamatojoties uz Valmieras novada pašvaldības domes Tautsaimniecības, vides un attīstības 
lietu komitejas sēdes 16.01.2023. atzinumu,  
 
Pašvaldības dome, balsojot: ar 17 balsīm “Par” (Andrejs Gluhovs, Andris Klepers, Edgars Grandāns, 
Edvīns Straume, Guna Ķibere, Guntars Štrombergs, Guntis Gladkins, Jānis Baiks, Jānis Dainis, 
Jānis Upenieks, Kaspars Kļaviņš, Mareks Bērziņš, Marika Grūsle, Reinis Muižnieks, Ričards 
Gailums, Toms Upners, Uldis Jansons), “Pret” – nav, “Atturas” – nav, nolemj: 
 
1. nodibināt ceļa servitūtu uz braucamo ceļu, garums 600 m, platums 4,5 m, platība 2700 m2, 

kalpojošā nekustamā īpašuma “Vecvilklauži”, kadastra Nr.9631 001 0070, zemes vienībā ar 
kadastra apzīmējumu 9631 001 0070, Mazsalacas pagastā, Valmieras novadā par labu valdošā 
nekustamā īpašuma /Nosaukums/, kadastra Nr. /kadastra Nr./, zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu /kadastra apzīmējums/, saskaņā ar grafisko pielikumu; 

2. ieteikt valdošā nekustamā īpašuma īpašniekam vienoties ar valsts nekustamā īpašuma 
“Dauģēnu karjers”, Mazsalacas pagastā, Valmieras novadā īpašnieku Satiksmes ministriju par 
ceļa servitūta nodibināšanu zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 9631 001 0067; 

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

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



Pielikumā: Ceļa servitūta teritorijas grafiskais attēlojums uz 1 lappuses. 
 
 
Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts) Jānis Baiks 


