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LĒMUMS 

Smiltenē 

2021.gada 25.augustā                                                Nr.  97 

                       (protokols Nr.8,  5.§.) 

 

Par nekustamā īpašuma Stacijas iela 15-2, Smiltenē, Smiltenes novadā, atsavināšanu  

   

 Smiltenes novada pašvaldības dome izskata I. B., dzīvesvietas adrese, 2021.gada 

13.augusta iesniegumu (reģ.Nr.649), kurā norādīts, ka piekrīt nekustamā īpašuma Stacijas iela 15–2, 

Smiltenē, atsavināšanai par summu 8665 euro (astoņi tūkstoši seši simti sešdesmit pieci euro). 

Samaksu vēlas sadalīt uz 60 (sešdesmit) mēnešiem. 

  Nekustamais īpašums Stacijas iela 15-2, Smiltenē, sastāv no dzīvokļa Nr.2 ar kopējo 

platību 49,8 m2, kopīpašuma domājamās daļas 498/2065 no būvēm ar kadastra apzīmējumiem 

94150090624001 un 94150090624002 un zemes ar kadastra apzīmējumu 94150090624. Īpašuma 

tiesības uz īpašumu Stacijas iela 15-2, Smiltenē ir nostiprinātas Vidzemes rajona tiesas Smiltenes 

pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 957 2 uz Smiltenes novada pašvaldības vārda. 

 Ar Smiltenes novada domes 2021.gada 29.jūnija lēmumu Nr.327 (protokols Nr.9, 5.§.) 

„Par nekustamā īpašuma Stacijas iela 15-2, Smiltenē, Smiltenes novadā, atsavināšanu” noteikta 

atsavināšanas cena 8665 euro (astoņi tūkstoši seši simti sešdesmit pieci euro), t.sk. par zemi 1515 euro 

un par ēkām 7150 euro. 

 Izvērtējot novada domes rīcībā esošo informāciju, ņemot vērā Smiltenes novada domes 

Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas sēdes 2021.gada 17.augusta atzinumu (protokols 

Nr.2) un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”  14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās 

daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 

37.panta pirmās daļas 4.punktu, atklāti balsojot ar 13 balsīm "Par" (Ainārs Mežulis, Andris Abrāmovs, 

Astrīda Harju, Dainis Aļeksējevs, Edgars Avotiņš, Ervīns Labanovskis, Gita Mūrniece, Ilze Vergina, 

Inga Ērgle, Māris Zālītis, Mārtiņš Vīgants, Otārs Putrālis, Raivis Vizulis), "Pret" – nav, "Atturas" – 

nav, 

Smiltenes novada pašvaldības dome  

 

NOLEMJ: 

1. Slēgt ar I. B. pirkuma līgumu par nekustamā īpašuma Stacijas iela 15-2, Smiltenē, kas sastāv 

no dzīvokļa Nr.2 ar kopējo platību 49,8 m2, kopīpašuma domājamās daļas 498/2065 no būvēm 

ar kadastra apzīmējumiem 94150090624001 un 94150090624002 un zemes ar kadastra 

apzīmējumu 94150090624, pārdošanu par kopējo pirkuma summu 8665 euro (astoņi tūkstoši 

seši simti sešdesmit pieci euro), t.sk. par zemi 1515 euro un par ēkām 7150 euro, uz nomaksu 

uz 60 (sešdesmit) mēnešiem un apstiprināt maksāšanas kārtību.  
2. Par atlikto maksājumu I. B. maksā likumiskos 6 procentus gadā no vēl nesamaksātās pirkuma 

maksas daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājumu termiņu kavējumiem – nokavējuma 

procentus 0.1 procenta apmērā no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu. 

3. Par lēmuma 1.punktu izpildi atbild Juridiskā nodaļa. 

mailto:dome@smiltene.lv


4. Lēmuma izpildi kontrolēt izpilddirektoram. 

 

Domes priekšsēdētājs        E.Avotiņš 


