
  
 

SMILTENES NOVADA DOME 
Reģ. Nr. 90009067337, Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729 
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2018.gada 28.novembrī             Nr.14                        Plkst. 15:00 

Norises vieta: Dārza ielā 3, Smiltenē 

 

DOMES 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 

1.2. 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. Par zemes vienības platības precizēšanu 

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 lēmumu precizēšana 

1.5.1. Par Smiltenes novada domes 28.02.2018. lēmuma Nr.103 (protokols Nr.4, 

3.4.1.§.) precizēšanu 

1.5.2. Par Smiltenes novada domes 28.02.2018. lēmuma Nr.104 (protokols Nr.4, 
3.4.2.§.) precizēšanu 

1.5.3. Par Smiltenes novada domes 29.08.2018. lēmuma Nr.467 (protokols Nr.11, 
2.4.4.§.) precizēšanu 

1.6. Par nekustamā īpašuma nodokļu parādu norakstīšanu 

1.7. Par nekustamā īpašuma nodokļu parādu norakstīšanu 

1.8. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu bezstrīdus kārtībā 

1.9. 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 I.Dille  

4. Par Smiltenes novada teritorijas plānojuma darbības termiņu 
Ziņo I.Dille  



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 ielu apgaismojuma Līgo ielā uzņemšanu bilancē 
Ziņo I.Sausā 

10. Par izmaiņām Grundzāles pamatskolas amatu vienību sarakstā  
Ziņo V.Elstiņa 

11. Par Sabiedriskā labuma biedrības “Sabiedrība un attīstība” valdes priekšsēdētājas 
iesniegumu par Patapinājuma līgumu slēgšanu  
Ziņo L.Strazdiņa 

12. Par bezcerīgo debitoru parādu dzēšanu  
Ziņo M.Lazdiņš 

13. Par bezcerīgo debitoru parādu dzēšanu  
Ziņo M.Lazdiņš 

14. 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 

15. 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 

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

17. Par Smiltenes novada domes 2018.gada 31.oktobra saistošo noteikumu Nr.9/18 
"Grozījumi Smiltenes novada domes 2017.gada 25.oktobra saistošajos noteikumos 
Nr.15/17 "Par pašvaldības pabalstiem Smiltenes novadā"" precizēšanu 

Ziņo M.Rungulis 

18. Par Smiltenes novada domes 2018.gada 31.oktobra saistošo noteikumu Nr.8/18 
"Grozījums Smiltenes novada domes 2016.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos 
Nr.1/16 "Par dzīvokļa pabalstu bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku 
gādības"" precizēšanu 

Ziņo M.Rungulis 

19. Par Ziemassvētku apsveikumu organizēšanu Smiltenes novada vientuļiem 
pensionāriem, bērniem invalīdiem, aizbildņu ģimenēs un audžuģimenēs ievietotiem 
bērniem. 
Ziņo: I.Siliņa 

20. Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā 

Ziņo: I.Siliņa 

20.1. Par dzīvojamo telpu ”Dūjiņas” dzīv.9, Palsmanes pagasts, Smiltenes novads, īres 
līguma pārslēgšanu 

20.2. Par dzīvojamo telpu ”Saulieši” dzīv.5, Palsmanes pagasts, Smiltenes novads, īres 
līguma pārslēgšanu 



20.3. Par dzīvojamo telpu Skolas iela 2 dzīv.3, Grundzāles pagasts, Smiltenes novads, 

īres līguma pagarināšanu 

20.4. Par dzīvojamo telpu “Jauncaunes”, Grundzāles pagasts, Smiltenes novads, īres 
līguma pagarināšanu 

20.5. Par dzīvojamo telpu Limbažu ielā 5 dzīv.6, Smiltenē, Smiltenes novads, īres līguma 
pagarināšanu 

20.6. Par B.G. iekļaušanu dzīvojamās telpas izīrēšanas reģistrā 

21. Par mērķdotācijas sadali pašvaldības pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu, 
pašvaldību speciālās izglītības iestāžu un pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu 
pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 
Smiltenes novadā  
Ziņo: G.Grigore 

22. Par mērķdotācijas sadali pašvaldības izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma 
izglītošanā nodarbināto pedagoģisko darbinieku darba samaksai un valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām iemaksām Smiltenes novadā  
Ziņo: G.Grigore 

23. Par mērķdotācijas sadali pašvaldību speciālajām pirmsskolas iestādēm, 
internātskolām, Izglītības iestāžu reģistrā reģistrētajiem attīstības un rehabilitācijas 
centriem un speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības 
traucējumiem  
Ziņo: G.Grigore 

24. Par mērķdotācijas sadali interešu izglītības programmām pedagogu daļējai darba 
samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām  
Ziņo: G.Grigore 

25. Par izmaiņām Smiltenes novada pedagoģiski medicīniskās komisijas sastāvā.  
G.Grigore 

26. Par Smiltenes novada domes priekšsēdētāja atvaļinājumu  
Ziņo G.Kukainis 

27. Par Smiltenes novada domes priekšsēdētāja komandējumu 
Ziņo G.Kukainis 

28. Par Smiltenes novada domes priekšsēdētāja vietnieka komandējumu  
Ziņo A.Veldre, G.Kukainis 

29. Par Smiltenes novada pašvaldības kustamās mantas izsoles rezultātu apstiprināšanu 

Ziņo S.Mickeviča 

30. Par deputāta pilnvaru izbeigšanu pirms termiņa 

Ziņo G.Kukainis 

31. Par izmaiņām Administratīvās komisijas un Publisko iepirkumu komisijas sastāvā 

Ziņo G.Kukainis 

 

 

 

 


