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Smiltenē 

LĒMUMS 

2021.gada 29.jūnijā                                           Nr. 332 

                         (protokols Nr.9, 10.§.) 
 

Par nekustamā īpašuma "Kalēji", Bilskas pagastā, Smiltenes novadā, atsavināšanu  
  

Smiltenes novada dome izskata H. M., dzīvesvietas adrese, 2021. gada 10.jūnija 

iesniegumu (reģ.Nr.2092) un A. M., dzīvesvietas adrese, 2021.gada 10.jūnija iesniegumu 

(reģ.Nr.2093) par pašvaldības īpašuma "Kalēji", Bilskas pagastā, kadastra numurs 9444 006 

0053, atsavināšanu. 

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

8.punktu, pašvaldībai piederošu nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt persona, kurai 

Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas 

pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības un ar kuru 

pašvaldība ir noslēgusi zemes nomas līgumu, ja šī persona vēlas nopirkt zemi, kas bijusi tās 

lietošanā un par ko ir noslēgts zemes nomas līgums. 

 Nekustamais īpašums “Kalēji”, kadastra numurs 9444 006 0053, sastāv no vienas 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9444 006 0053 5 ha kopplatībā. Īpašums nav ierakstīts 

zemesgrāmatā. 

 2021.gada 28.maijā Smiltenes novada dome ir noslēgusi ar A.M. un H. M. Lauku 

apvidus zemes nomas līgumu Nr.48 un Nr.49 par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9444 

006 0053 5.0 ha platībā 

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

Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas sēdes 2021.gada 22.jūnija atzinumu 

(protokols Nr.7) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 8.punktu, 

atklāti balsojot ar 13 balsīm “Par” (Aigars Dudelis, Aija Cunska, Andis Rozītis, Birute Mežale, 

Edgars Avotiņš, Ilze Vergina, Ināra Grundāne, Jānis Pērle, Jānis Sīklēns, Kārlis Lapiņš, Tija 

Zaļkalne, Vairis Tralla, Vilnis Korulis), “Pret” - nav , “Atturas” - nav,  

Smiltenes novada dome 

 

NOLEMJ: 

1. Uzsākt nekustamā īpašuma "Kalēji", kadastra numurs 9444 006 0053, kas sastāv no 

vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9444 006 0053 5.0 ha platībā 

atsavināšanas procedūru. 

2. Uzdot Nekustamo īpašumu nodaļai lēmuma 1. punktā minētā īpašuma uzmērīšanu un 

ierakstīšanu zemesgrāmatā. 

3. Uzdot Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un izsoles komisijai, pēc 

lēmuma 2.punkta izpildes, veikt lēmuma 1. punktā minētā īpašuma novērtēšanu un sagatavot 

dokumentus īpašuma atsavināšanai. 

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

https://likumi.lv/ta/id/111962-valsts-un-pasvaldibu-ipasuma-privatizacijas-un-privatizacijas-sertifikatu-izmantosanas-pabeigsanas-likums
https://likumi.lv/ta/id/111962-valsts-un-pasvaldibu-ipasuma-privatizacijas-un-privatizacijas-sertifikatu-izmantosanas-pabeigsanas-likums


5. Lēmuma izpildi kontrolēt izpilddirektoram. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                     E.Avotiņš 


