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LĒMUMS 

Smiltenē 

2021.gada 26.maijā                                                Nr.272 

                           (protokols Nr.8, 10.§) 

 Par nekustamā īpašuma “Zarvāļapses”, Blomes pagastā,  

Smiltenes novadā atsavināšanu  

 Smiltenes novada dome izskata A. P, Dzīvesvietas adrese, 2021.gada 8.maija 

iesniegumu (reģ.Nr.1671) par pašvaldības īpašuma “Zarvāļapses”, kadastra numurs 9446 003 

0207, atsavināšanu. 
 Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 

3.punktu, pašvaldībai piederošu nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt zemesgrāmatā 

ierakstītas ēkas (būves) īpašnieks vai visi kopīpašnieki, ja viņi vēlas nopirkt zemesgabalu, uz 

kura atrodas ēka (būve). 

 Nekustamais īpašums “Zarvāļapses”, kadastra numurs 9446 003 0207, sastāv no vienas 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9446 003 0207 un ir ierakstīts Vidzemes rajona tiesas 

zemesgrāmatu nodaļas Blomes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0057 4734 uz 

Smiltenes novada pašvaldības vārda.  Uz zemes atrodas ēku (būvju) īpašums “Zarvāļapses”, 

Blomes pagastā, kadastra numurs 9446 503 0001, kas ierakstīts Vidzemes rajona tiesas 

zemesgrāmatu nodaļas Blomes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0057 8272. Ēku 

(būvju) īpašuma “Zarvāļapses” ½ domājamās daļas īpašnieks ir A. P.  

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

Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas sēdes 2021.gada 18.maija atzinumu 

(protokols Nr.6) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 3.punktu, 

atklāti balsojot ar 12 balsīm "Par" (Aigars Dudelis, Aija Cunska, Andis Rozītis, Birute Mežale, 

Dzintars Zvaigzne, Edgars Avotiņš, Ilze Vergina, Ināra Grundāne, Jānis Sīklēns, Kaspars 

Markss, Kārlis Lapiņš, Vairis Tralla), "Pret" – nav, "Atturas" – nav,  

Smiltenes novada dome 

NOLEMJ: 

1. Uzsākt nekustamā īpašuma “Zarvāļapses”, kadastra numurs 9446 003 0207, kas sastāv 

no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9446 003 0207 0.5999 ha platībā ½ 

domājamās daļas atsavināšanas procedūru. 

2. Uzdot Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un izsoles komisijai veikt lēmuma 

1. punktā minētā īpašuma novērtēšanu un sagatavot dokumentus īpašuma atsavināšanai. 

3. Par lēmuma 2.punkta izpildi atbild Nekustamo īpašumu nodaļa. 

4. Lēmuma izpildi kontrolēt izpilddirektoram. 

5. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad to saņēmis pieteikuma iesniedzējs un saskaņā ar 

Administratīvā procesa likuma 76., 77. un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās 

brīža var tikt pārsūdzēts Administratīvā rajona tiesā, Valmieras tiesu nams – V.Baloža 

iela 13A, Valmiera, LV-4201. 

 

Domes priekšsēdētājs                         E.Avotiņš 


