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LĒMUMS 

Smiltenē 

2022. gada 23. februārī                                               Nr. 58 

     (protokols Nr. 4, 8.§.) 

 

Par grozījumiem Apes novada domes 2009.gada 23.decembra lēmumā “PAR  APES  NOVADA 

PAŠVALDĪBAI  PIEKRĪTOŠĀM ZEMĒM” 

 

 Apes novada dome 2009.gada 23.decembrī pieņēma lēmumu “PAR  APES  NOVADA 

PAŠVALDĪBAI  PIEKRĪTOŠĀM ZEMĒM”, (sēdes protokols Nr.12; 2.§), kurā bija noteikta zemes vienības 

ar kadastra apzīmējumu 3684 007 0069 Trapenes pagastā piekritība Apes novada domei. Lēmums balstīts  uz 

likuma  „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma 

tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta ceturto daļu. 2021.gadā veikta šīs zemes vienības 

kadastrālā uzmērīšana. Zemes vienības eksplikācijā noteikti šādi zemes izmantošanas veidi: kopplatība 5,89 

ha, tajā skaitā - aramzeme 1,76 ha; ganības 0,01 ha; meži 1,14 ha; krūmāji 0,61 ha; purvi 0,11 ha; ūdens objektu 

zeme 0,08 ha; zem ceļiem 0,11 ha; pārējās zemes 2,07 ha.  

Apes novada teritorijas plānojumā 2014.-2025.gadam Trapenes pagasta teritorijas funkcionālā 

zonējuma kartē šī zemes vienība atrodas lauksaimniecības un mežu teritorijā. Līdz ar to zemes piekritības  

tiesiskais pamatojums neatbilst spēkā esošam teritorijas plānojumam un faktiskam zemes izmantošanas 

veidam. Nepieciešams veikt precizējumus zemes piekritības tiesiskajā pamatojumā. 

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 6.punktu, kas nosaka, ka 

Smiltenes novada pašvaldība ir Apes novada pašvaldības tiesību un saistību pārņēmēja, līdz ar ko Smiltenes 

novada pašvaldības dome ir tiesīga veikt grozījumus un papildinājumus Apes novada domes pieņemtajos 

lēmumos. 

 Ņemot vērā iepriekš norādīto, Smiltenes novada pašvaldības Nekustamā īpašuma lietu komisijas 

2021. gada 28. decembra priekšlikumu, Smiltenes novada Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgās 

komitejas sēdes 2022. gada 16. februāra atzinumu (protokols Nr. 4), pamatojoties uz  Administratīvo 

teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 6.punktu; likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās 

daļas 10.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām 

un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 2.punktu, atklāti balsojot ar 10 balsīm - “PAR” 

(Astrīda Harju, Andris Abrāmovs, Gita Mūrniece, Ilze Vergina, Inga Ērgle, Jānis Āboliņš, Otārs Putrālis, 

Edgars Avotiņš Ainārs Mežulis, Toms Markss), “PRET”- nav, “ATTURAS”- nav, 

 Smiltenes novada pašvaldības dome  

NOLEMJ: 

 
1. Veikt grozījumus Apes novada domes 2009.gada 23.decembrī pieņemtajā lēmumā “PAR  APES  

NOVADA PAŠVALDĪBAI  PIEKRĪTOŠĀM ZEMĒM”, (sēdes protokols Nr.12; 2.§), grozot zemes 

vienībai ar kadastra apzīmējumu  3684 007 0069 piekritības tiesisko pamatojumu, no “Likuma „Par 

pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punkts, likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām 
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un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta ceturtā daļa” uz “Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 

pirmās daļas 10.punkts, likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu 

zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 2.punkts”. 

 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs          E.Avotiņš 

 
 
 
 
 
 
 


