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 (protokols Nr.12, 32.§.) 

 

Par Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas sastāva apstiprināšanu 

 

Likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 60.pants nosaka, ka pašvaldības 

dzīvojamo māju privatizācijas komisiju piecu locekļu sastāvā un tās priekšsēdētāju ieceļ attiecīgās 

pašvaldības dome. Ministru kabineta 1995.gada 5.septembra noteikumu Nr.267 “Republikas pilsētu un 

novadu dzīvojamo māju privatizācijas komisiju tipveida nolikums” 1.punkts nosaka, ka komisijas 

sastāvā iekļaujams Valsts zemes dienesta pārstāvis. 

Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 61. panta pirmajai daļai atsevišķu pašvaldības funkciju 

pildīšanai vai pašvaldības administratīvās teritorijas pārvaldīšanai domes no domes deputātiem un 

attiecīgās pašvaldības iedzīvotājiem var izveidot valdes, komisijas vai darba grupas, savukārt, atbilstoši 

Smiltenes novada pašvaldības 2021. gada 8. jūlija saistošo noteikumu Nr.1 “Smiltenes novada 

pašvaldības nolikums” (turpmāk – Saistošie noteikumi Nr.1) 19. punktam atsevišķu Pašvaldības funkciju 

pildīšanai vai administratīvās teritorijas pārvaldīšanai Dome no deputātiem un Pašvaldības 

iedzīvotājiem, pieaicinot speciālistus un ekspertus, veido komisijas, tai skaitā konsultatīvas (turpmāk - 

komisijas), vai darba grupas. 

 Ņemot vērā norādīto, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

24.punktu, 61. panta pirmo daļu, likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 

57.pantu, Smiltenes novada pašvaldības 2021. gada 8. jūlija saistošo noteikumu Nr.1 “Smiltenes novada 

pašvaldības nolikums” 19. punktu un Smiltenes novada pašvaldības domes Finanšu un attīstības 

jautājumu pastāvīgās komitejas 2022.gada 18.maija atzinumu (protokols Nr.7), , atklāti balsojot ar 13 

balsīm “PAR” (Astrīda Harju, Mārtiņš Vīgants, Gita Mūrniece, Raivis Vizulis, Andris Abrāmovs, Dainis 

Aļeksējevs, Inga Ērgle, Edgars Avotiņš, Ilze Vergina, Ainārs Mežulis, Otārs Putrālis, Toms Markss, Jānis 

Āboliņš), “PRET”- nav, “ATTURAS - nav, 

 Smiltenes novada pašvaldības dome 

 

NOLEMJ: 

1. Izveidot Smiltenes novada pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisiju. 

2. Ievēlēt Smiltenes novada pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisijā: 

2.1. Edgaru Avotiņu; 

2.2. Gaidi Bogdanovu; 

2.3. Aldu Zundi; 

2.4. Daci Klāvu; 

2.5. Valsts zemes dienesta pārstāvi. 

3. Ievēlēt par Smiltenes novada Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas priekšsēdētāju Edgaru 

Avotiņu. 
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4. Komisijas sekretāra funkcijas pilda ar Smiltenes novada pašvaldības izpilddirektora rīkojumu 

nozīmēts Centrālās administrācijas darbinieks.  

5. Kancelejas un personāla nodaļai veikt izmaiņas Valsts amatpersonu sarakstā. 

6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.  

 

 

Domes priekšsēdētājs                               E. Avotiņš 


