
  
 

SMILTENES NOVADA DOME 
Reģ. Nr. 90009067337, Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729 

tālr.: 64774844, fakss: 64707583, e-pasts: dome@smiltene.lv 

 

2018.gada 20.novembrī                  Nr.11                        Plkst. 15:00 

Norises vieta: Dārza ielā 3, Smiltenē 

 

Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas 

SĒDES DARBA KĀRTĪBA 

 

1. Iesniegumu par nekustamajiem īpašumiem izskatīšana, ziņo A.Zunde 

1.1. Par nekustamo īpašumu atsavināšanu: 
1.1.1. Par īpašuma “Kalna Noras”, Launkalnes pagastā atsavināšanu; 

1.1.2. Par īpašuma Ābeļu iela 2, Bilskas pagastā atsavināšanu; 

1.1.3. Par īpašuma “Norieši”, Bilskas pagastā atsavināšanu; 

1.1.4. Par dzīvokļa Limbažu iela 3-16, Smiltenē atsavināšanu; 
1.1.5. Par dzīvokļa “Rūpnieki”-1, Launkalnes pagastā atsavināšanu; 
1.1.6. Par īpašuma Bērzu iela, Smiltenē daļas atsavināšanu. 

1.2. Nekustamā īpašuma sadalīšana: 
1.2.1. Īpašuma Kalna iela 6, Variņu pagastā sadalīšana; 

1.2.2. Īpašuma “Vecvārniņas”, Launkalnes pagastā sadalīšana; 
1.2.3. Īpašuma Avotu iela 7, Grundzāles pagastā sadalīšana; 
1.2.4. Īpašuma “Pūpolkalns”, Variņu pagastā sadalīšana. 

1.3. Zemes vienības platības precizēšana: 

1.3.1. VZD sniegtā informācija. 
1.4. Par nekustamā īpašuma nomu:  

1.4.1. Par zemes nomu “Vimbas”, Bilskas pagastā; 

1.4.2. Par zemes nomu “Rauzas Ceriņi”, Palsmanes pagastā;  
1.4.3. Par zemes nomas pārtraukšanu “Siluguņi”, Palsmanes pagastā; 
1.4.4. Par zemes nomu “Siluguņi”, Palsmanes pagastā. 

1.5. Smiltenes novada domes atsavināšanas lēmumu grozīšana. 
1.6. Par nekustamā īpašuma nodokļu parādu norakstīšanu. 

1.7. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu bezstrīdus kārtībā 

2. Par projekta iesnieguma “Smiltenes pilsētas publiskās infrastruktūras sakārtošana 
uzņēmējdarbības vides uzlabošanai, I kārta” sagatavošanu specifiskā atbalsta mērķa 
pasākumam 5.6.2., ziņo I.Dille 

3. Par Smiltenes novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam darbības termiņa 
pagarināšanu, ziņo S.Daudziete  

4. Par Smiltenes novada teritorijas plānojuma darbības termiņu, ziņo S.Daudziete  
5. Par projekta iesnieguma sagatavošanu Latvijas vides aizsardzības fonda izsludinātā 

konkursa aktivitātē "Plānošanas dokumentu izstrāde publisko ūdeņu pārvaldībai", ziņo 

I.Dille 

6. Par projekta iesnieguma sagatavošanu Latvijas vides aizsardzības fonda izsludinātā 
konkursa "Publisko ūdeņu praktiskā pārvaldība" 3.1. aktivitātē "Ūdensteču un ezeru 
apsaimniekošanas pasākumu veikšana", ziņo I.Dille 

7. Par nomas līguma termiņa pagarināšanu ar AS “Attīstības finanšu institūcija Altum”, ziņo 

I.Sausā 

8. Par nomas līguma termiņa pagarināšanu ar AS “SEB banka”, ziņo I.Sausā 



9. Par maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, ziņo I.Sausā 

10. Par ielu apgaismojuma Līgo ielā uzņemšanu bilancē, ziņo G.Kukainis 

11. Par izmaiņām Grundzāles pamatskolas amatu vienību sarakstā, ziņo V.Elstiņa 

12. Par Sabiedriskā labuma biedrības “Sabiedrība un attīstība” valdes priekšsēdētājas 
iesniegumu par Patapinājuma līgumu slēgšanu, ziņo L.Strazdiņa 

13. Par transporta pakalpojumiem Launkalnes pagasta bērnu pārvadāšanai, ziņo M.Lazdiņš 

14. Par komunālo maksājumu parādu dzēšanu (2 iesniegumi), ziņo M.Lazdiņš 

15. Par grozījumiem 30.03.2016. Smiltenes novada domes lēmumā Nr.5, 13.§. “Par 

uzdevumu SIA „Smiltenes NKUP” uzsākt daudzdzīvokļu īres nama būvniecību”, ziņo 
M.Rungulis 

16. Par grozījumiem 22.02.2017. Smiltenes novada domes lēmumā Nr.3, 3.§. “Par sadarbības 
līguma slēgšanu projekta „Daudzdzīvokļu ēkas Daugavas ielā 7A, Smiltenē projektēšanai 
un būvniecībai” ieceres realizācijai”, ziņo M.Rungulis 

17. Par saistošajiem noteikumiem “Par kārtību, kādā pašvaldība izīrē dzīvojamo telpu 
speciālistiem”, ziņo M.Rungulis. 

18. Grozījumi saistošajos noteikumos „Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās, 
kas vērstas pret publisku vietu Smiltenes novadā”, ziņo M.Rungulis. 

19. Par Smiltenes novada domes priekšsēdētāja atvaļinājumu, ziņo G.Kukainis 

20. Par Smiltenes novada domes priekšsēdētāja komandējumu, ziņo G.Kukainis 

21. Par Smiltenes novada domes priekšsēdētāja vietnieka komandējumu, ziņo A.Veldre, 

G.Kukainis 


