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LĒMUMS 

Smiltenē 

2021. gada 28.jūlijā                                              Nr. 28 

                       (protokols Nr.5,  5.§.) 

 

Par nekustamā īpašuma “Pūpoli”, Trapenes pagastā, Smiltenes novadā, sadalīšanu  

 Smiltenes novada pašvaldības dome izskata A. P., dzīvesvietas adrese, 2021.gada 

12.jūlija iesniegumu (reģ.Nr.167) par nekustamā īpašuma “Pūpoli”, Trapenes pagastā 

sadalīšanu un jaunu īpašumu veidošanu. No īpašuma “Pūpoli”, kadastra numurs 36840030337, 

vēlas atdalīt trīs zemes vienības un veidot jaunus īpašumus ar nosaukumiem “Piekrastiņi”, 

“Kalni” un “Tirznieki”.   

 Izvērtējot novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, ņemot vērā Smiltenes 

novada pašvaldības domes Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas sēdes 

2021.gada 20.jūlija atzinumu (protokols Nr.1), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumu Nr.263 

„Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 47.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. No Trapenes pagasta nekustamā īpašuma “Pūpoli”, kadastra numurs 36840030337, 

atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 36840030338  2.2 ha platībā mainīt 

nosaukumu no “Pūpoli” uz “Piekrastiņi”, Trapenes pagasts, Smiltenes novads. 

2. No Trapenes pagasta nekustamā īpašuma “Pūpoli”, kadastra numurs 36840030337, 

atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 36840050057  2.1 ha platībā mainīt 

nosaukumu no “Pūpoli” uz “Kalni”, Trapenes pagasts, Smiltenes novads. 

3. No Trapenes pagasta nekustamā īpašuma “Pūpoli”, kadastra numurs 36840030337, 

atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 36840030340  7.8 ha platībā mainīt 

nosaukumu no “Pūpoli” uz “Tirznieki”, Trapenes pagasts, Smiltenes novads. 

4. 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 

 

mailto:dome@smiltene.lv

