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2022.gada 29.decembrī  Nr.789 
  (protokols Nr.24, 35.§) 

 
Par zemes vienības “Zvirgzdiņi-Abulleja”, 
Brenguļu pagastā, Valmieras novadā, 
kadastra apzīmējums 9646 003 0448 iegādi 
 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, kas cita starpā 
nosaka, ka, pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt 
nekustamo īpašumu un slēgt darījumus, 15.panta pirmās daļas 2.punktu, kas cita starpā nosaka, 
ka viena no pašvaldības autonomām funkcijām 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), 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas cita starpā nosaka, ka tikai 
pašvaldības dome var lemt par nekustamās mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā;  

ņemot vērā zemes vienības “Zvirgzdiņi-Abulleja”, Brenguļu pagastā, Valmieras novadā, 
platība 1400 m2, kadastra apzīmējums 9646 003 0448 (turpmāk – Nekustamais īpašums) 
īpašnieku /Vārds, Uzvārds/, personas kods /personas kods/, un /Vārds, Uzvārds/, personas kods 
/personas kods/, 01.12.2022. iesniegumu par piedāvājumu Valmieras novada pašvaldībai (turpmāk 
– Pašvaldība) iegādāties Nekustamo īpašumu par EUR 700,00, sedzot arī mērniecības darbu 
izmaksas EUR 484,00 apmērā (saņemts Pašvaldībā 01.12.2022. un reģistrēts ar 
Nr.4.1.8.3/22/9455);  

ievērojot, ka uz Nekustamā īpašuma atrodas Pašvaldībai piederoša inženierbūve – ceļš 
Zvirgzdiņi-Abulleja, kadastra apzīmējums 9646 003 0054 002,  

 
Pašvaldības dome, balsojot: PAR – 17 (Andrejs Gluhovs, Andris Klepers, Edgars Grandāns, 
Edvīns Straume, Guna Ķibere, Guntars Štrombergs, Guntis Gladkins, Jānis Baiks, Jānis Dainis, 
Jānis Olmanis, Jānis Upenieks, Mareks Bērziņš, Reinis Muižnieks, Ričards Gailums, Toms 
Upners, Uldis Jansons, Vugars Ecmanis), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj: 

 
1. pirkt /Vārds, Uzvārds/, personas kods /personas kods/, un /Vārds, Uzvārds/, personas kods 

/personas kods/, īpašumā esošo nekustamo īpašumu – zemes vienību “Zvirgzdiņi-Abulleja”, 
Brenguļu pagastā, Valmieras novadā, kadastra apzīmējums 9646 003 0448 un platība 1400 m2, 
par piedāvāto cenu EUR 700,00, vienlaikus sedzot mērniecības dabu izdevumus EUR 484,00 
apmērā; 

2. lēmums stājas spēkā 2022.gada 29.decembrī. 
 
 
Domes priekšsēdētājs    (personiskais paraksts)           Jānis Baiks 


