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LĒMUMS 

Smiltenē 

2022.gada 30. martā                                                      Nr.  124  

                           (protokols Nr. 8,  13. §.) 

 

Par nekustamā īpašuma “Grūbītes”, Apes pagastā, Smiltenes novadā, izsoles atzīšanu 

par nenotikušu 

  

 2022. gada 26. janvārī Smiltenes novada pašvaldības dome pieņēma lēmumu Nr.15 

(prot.Nr.2; 9.§) “Par nekustamā īpašuma “Grūbītes”, Apes pagasts, Smiltenes novads, 

atsavināšanu”.  

Atsavināmais nekustamais īpašums “Grūbītes”, Apes pagasts, Smiltenes novads, kadastra 

numurs 3625 007 0098, sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3625 007 

0098. Zemes kopplatība 2.8 ha, no tās mežu zeme 0,7 ha, un uz tās atrodošas apbūves. 

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve (kods 

0908).  

Uz izsoli, kas elektronisko izsoļu portālā https://izsoles.ta.gov.lv sākās 08.02.2022. 

plkst.13:00 un noslēdzās 10.03.2022. plkst.13:00, nepieteicās neviens dalībnieks. 

 Ņemot vērā iepriekš norādīto, Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un 

izsoles komisijas 2022.gada 11.marta priekšlikumu, Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgās 

komitejas atzinumu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 

2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu,  otro daļu, atklāti balsojot ar 12 balsīm "Par" 

(Andris Abrāmovs, Astrīda Harju, Dainis Aļeksējevs, Edgars Avotiņš, Ervīns Labanovskis, 

Gita Mūrniece, Ilze Vergina, Inga Ērgle, Mārtiņš Vīgants, Otārs Putrālis, Raivis Vizulis, Toms 

Markss), "Pret" – nav, "Atturas" – nav, 

Smiltenes novada pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

1. Atzīt par nenotikušu izsoli nekustamajam īpašumam “Grūbītes”, Apes pagasts, 

Smiltenes novads, kadastra numurs 3625 007 0098, sastāv no vienas zemes vienības 

ar kadastra apzīmējumu 3625 007 0098, zemes kopplatība 2.8 ha, no tās mežu zeme 

0,7 ha, un uz tās atrodošas apbūves. Izsole rīkota pamatojoties uz 2022. gada 26. 

janvārī Smiltenes novada pašvaldības domes pieņemto lēmumu Nr.15 (prot.Nr.2; 9.§) 

“Par nekustamā īpašuma “Grūbītes”, Apes pagasts, Smiltenes novads, atsavināšanu”.  

2.  Publicēt informāciju par iespēju iegādāties nekustamo īpašumu Smiltenes novada 

pašvaldības mājas lapā https://smiltenesnovads.lv. Ja tiek izteikta interese par attiecīgo 

nekustamo īpašumu, pieņemt lēmumu par jaunas izsoles rīkošanu. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs                   E. Avotiņš 
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