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DOMES SĒDES  darba kārtība 

 

1. Iesniegumu par nekustamajiem īpašumiem izskatīšana (A.Zunde) 

1.1. Par nosaukuma piešķiršanu  
1.1.1. Par nekustamā īpašuma “Stopiņi”, Smiltenes pagastā nosaukuma maiņu; 

1.1.2. Par nosaukuma piešķiršanu ēku (būvju) īpašumam “Palsas”, Palsmanes pagastā. 

1.2. Par nekustamo īpašumu atsavināšanu: 

1.2.1. Par īpašuma “Raibaci”-5, Grundzālē, Grundzāles pagastā atsavināšanu, 
1.2.2. Par īpašuma “Liepas”, Brantu pagastā atsavināšanu, 
1.2.3. Par īpašuma “Smildziņas”, Launkalnes pagastā atsavināšanu. 

1.3. Sadalīšana: 
1.3.1. Īpašuma Gaujas iela 5A, Smiltenē sadalīšana. 
1.3.2. Īpašuma “Lejas Baltači”, Smiltenes pag. sadalīšana. 

1.4. Par nekustamā īpašuma nomu  
1.4.1. Par zemes nomas pārtraukšanu Ezera ielā 6, Smiltenē, 
1.4.2. Par zemes nomu Rīgas iela 8A, Smiltenē, 
1.4.3. Par zemes nomu “Pašvaldības zemes gabals Nr.2”, Launkalnes pagastā, 

1.4.4. Par zemes nomu “Pašvaldības zemes gabals Nr.1”Launkalnes pagastā, 
1.4.5. Par nekustamā īpašuma “Lūkupe”, Palsmanes pagastā nomu. 

1.5. Par zemes vienības platību precizēšanu. 

1.6. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu. 
1.7.  Par īpašuma nodokļu atvieglojumu piemērošanu. 
1.8. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu bezstrīdus kārtībā. 
1.9. Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu atļaujas izsniegšanu. 

 

2. Par lokālplānojuma Grundzāles pagasta, Aumeisteros, Smiltenes novadā 1.redakcijas 
nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai (S.Daudziete) 

 

3. Par paredzētās darbības - dolomīta ieguvei atradnes “Dzeņi” iecirkņos “Kalna Kades – 1” 
un “Kalna Kades – 2” - akceptēšanu (S.Daudziete) 

 

4. Par amatu apvienošanu (E.Roslovs) 
 

5. Par grozījumiem amatu vienību sarakstā (K.Lapiņš) 

 

6. Par izmaiņām darba grupas sastāvā (M.Rungulis) 

 

7. Par grozījumiem Licencēšanas komisijas nolikumā (S.Mickeviča) 
 

8. Jautājumu par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā izskatīšana: (I.Siliņa) 

8.1. Par R.D. iekļaušanu dzīvojamās telpas izīrēšanas reģistrā 

8.2. Par S.B. iekļaušanu dzīvojamās telpas izīrēšanas reģistrā 



8.3. Par V.B. izslēgšanu no dzīvojamās telpas izīrēšanas reģistrā 

8.4. Par dzīvojamo telpu Limbažu iela 10 dz.17, Smiltene, Smiltenes novads, īres līguma 

noslēgšanu 

8.5. Par dzīvojamo telpu “Jaunraibaci”, Grundzāles pagasts, Smiltenes novads, īres līguma 
noslēgšanu 

 

9. Par grozījumiem 31.05.2012. Noteikumos Nr.1/12 “Kārtība, kādā Smiltenes novada 

pašvaldībā tiek izsniegtas atļaujas iebraukt un/vai novietot transporta līdzekli stāvēšanai 
teritorijās, kur transporta līdzekļu iebraukšana, apstāšanās un stāvēšana tiek ierobežota ar 
ceļa zīmēm”. (M.Rungulis) 

 

10. Par finansējuma piešķiršanu „Jaunsargu telpu remonts Rīgas ielā 16, Smiltenē” (I.Sausā) 
 

11. Par priekšsēdētāja ikgadējo atvaļinājumu (G.Kukainis) 
 


