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LĒMUMS 

Smiltenē 

2021.gada 12.augustā                                                              Nr. 88 

 (protokols Nr.7, 8.§) 

 

Par Smiltenes novada pašvaldības Nekustamā īpašuma lietu komisijas izveidošanu un Nolikuma 

Nr.14/21 “Nekustamā īpašuma lietu komisijas nolikums” projekta apstiprināšanu 

 

Likuma “Par pašvaldībām” 61. panta pirmā daļa noteic, ka atsevišķu pašvaldības funkciju 

pildīšanai vai pašvaldības administratīvās teritorijas pārvaldīšanai domes no domes deputātiem un 

attiecīgās pašvaldības iedzīvotājiem var izveidot valdes, komisijas vai darba grupas, savukārt, 

atbilstoši Smiltenes novada pašvaldības 2021. gada 8.jūlija saistošo noteikumu Nr.1 “Smiltenes 

novada pašvaldības nolikums” (turpmāk – Saistošie noteikumi Nr.1) 19. punktam atsevišķu 

Pašvaldības funkciju pildīšanai vai administratīvās teritorijas pārvaldīšanai Dome no deputātiem un 

Pašvaldības iedzīvotājiem, pieaicinot speciālistus un ekspertus, veido komisijas, tai skaitā 

konsultatīvas (turpmāk - komisijas), vai darba grupas.  

Ņemot vērā norādīto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 

2.,3.punktu, otrās daļas 3., 4.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, 61.panta trešo daļu, Zemes 

ierīcības likuma 19.pantu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto likuma 13.panta otro daļu, 

Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta pirmās daļas 14.punktu, 9.panta pirmās daļas 

1.punktu, 53.panta pirmās daļas 1.punkta b.apakšpunktu, 99.2 panta pirmo un otro daļu, Zemes 

pārvaldības likuma 8.1 panta otro daļu, 10.panta pirmās daļas 2.punktu, 13.panta trešo daļu, 17.panta 

sesto daļu, Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumiem Nr.350 “Publiskas personas zemes 

nomas un apbūves tiesības noteikumi” 28., 76.punktu, 

atklāti balsojot ar 15 balsīm “Par” (Ainārs Mežulis, Andris Abrāmovs, Astrīda Harju, Dainis 

Aļeksējevs, Edgars Avotiņš, Ervīns Labanovskis, Gita Mūrniece, Ilze Vergina, Inga Ērgle, Jānis 

Āboliņš, Māris Zālītis, Mārtiņš Vīgants, Otārs Putrālis, Raivis Vizulis, Toms Markss), “Pret” – nav, 

“Atturas” –  nav, 

Smiltenes novada pašvaldības dome 

 

NOLEMJ: 

1. Izveidot Smiltenes novada pašvaldības Nekustamā īpašuma lietu komisiju. 

2. Apstiprināt Smiltenes novada pašvaldības Nekustamā īpašuma lietu komisijas Nolikumu 

Nr.14/21”  (pielikumā). 

3. Ievēlēt Smiltenes novada pašvaldības Nekustamā īpašuma lietu komisijā: 

1.1. Aldu Zundi, personas kods; 

1.2. Juri Kudlānu, personas kods; 

1.3. Ievu Melderi, personas kods; 

1.4. Ilzi Rušiņu, personas kods; 

1.5. Dainu Kļaviņu, personas kods; 

1.6. Juriju Ronimoisu, personas kods; 
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1.7. Izpilddirektora vietnieku teritorijas pārvaldības un sadarbības jautājumos. 

2. Iecelt par Smiltenes novada pašvaldības Nekustamā īpašuma lietu komisijas priekšsēdētāju – 

Izpilddirektora vietnieku teritorijas pārvaldības un sadarbības jautājumos. 

3. Iecelt par Smiltenes novada pašvaldības Nekustamā īpašuma lietu komisijas priekšsēdētāja 

vietnieci Aldu Zundi. 

4. Iecelt par Smiltenes novada pašvaldības Nekustamā īpašuma lietu komisijas sekretāri Ievu 

Melderi. 

5. Noteikt, ka Smiltenes novada pašvaldības Nekustamā īpašuma lietu komisija savu darbību uzsāk 

ar šī lēmuma spēkā stāšanās dienu. 

6. Līdz komisijas priekšsēdētāja (vārdiska)  iecelšanai, Komisijas priekšsēdētaja pienākumus uzdot 

veikt Nekustamā īpašuma lietu komisijas priekšsēdētāja vietniecei Aldai Zundei. 

7. Vienlaikus ar Smiltenes novada pašvaldības Nekustamā īpašuma lietu komisijas darbības 

uzsākšanu, izbeigt Apes novada Zemes komisijas darbību.  

8. Ar šī lēmuma spēkā stāšanās brīdi atzīt par spēku zaudējušu Apes novada domes 2013.gada 

22.augusta lēmumu Nr.272 (protokols Nr.15, 9.p.), Apes novada domes 2014.gada 18.decembra 

lēmumu Nr.234 (protokols Nr.18, 5.p.) Apes novada domes 2015.gada 26.februāra lēmumu 

Nr.33 (protokols Nr.2, 9.p.) Apes novada domes 2015.gada 29.oktobra lēmumu Nr.201 

(protokols Nr.12, 3.p.). 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                                         E.Avotiņš 

 
 


