
 
SMILTENES NOVADA DOME 

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

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

 

LĒMUMS 
Smiltenē 

2021.gada 27.janvārī                                              Nr. 2 

                       (protokols Nr.1,  3.§.) 
 

Par nekustamā īpašuma “Valdziņi”, Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā, atsavināšanu  

  Smiltenes novada dome izskata M.K., dzīvo, 2021.gada 5.janvāra iesniegumu (reģ.Nr.26), kurā 

norādīts, ka piekrīt nekustamā īpašuma “Valdziņi”, Launkalnes pagastā, atsavināšanai par summu 3300 

euro (trīs tūkstoši trīs simti euro). Samaksu vēlas sadalīt uz 48 (četrdesmit astoņiem) mēnešiem. 

 Nekustamais īpašums ”Valdziņi”, Launkalnes pagastā, kadastra numurs 9470 012 0035, sastāv no 

vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9470 012 0035 0,95 ha platībā. Īpašums ierakstīts 

Vidzemes rajona tiesas Launkalnes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000511075, īpašniece ir 

Smiltenes novada pašvaldība.   

 Ar Smiltenes novada domes 2020.gada 25.novembra lēmumu Nr.653 (protokols Nr.21, 4.§.) „Par 

nekustamā īpašuma "Valdziņi", Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā, atsavināšanu” noteikta nekustamā 

īpašuma atsavināšanas cena 3300 euro (trīs tūkstoši trīs simti euro), t.sk. par zemi 3300 euro. 

 Izvērtējot novada domes rīcībā esošo informāciju, ņemot vērā Smiltenes novada domes Finanšu 

un attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas sēdes 2021.gada 19.janvāra atzinumu (protokols Nr.1) un 

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 3.punktu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, atklāti balsojot ar 

13 balsīm "Par" (Aigars Dudelis, Aija Cunska, Andis Rozītis, Birute Mežale, Dzintars Zvaigzne, Edgars 

Avotiņš, Ilze Vergina, Ināra Grundāne, Jānis Sīklēns, Kaspars Markss, Kārlis Lapiņš, Vairis Tralla, Vilnis 

Korulis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav 

Smiltenes novada dome  

NOLEMJ: 

1. Slēgt ar M.K. pirkuma līgumu par nekustamā īpašuma “Valdziņi”, Launkalnes pagastā, kadastra 

numurs 9470 012 0035, pārdošanu par summu 3300 euro (trīs tūkstoši trīs simti euro) uz nomaksu 

uz 48 (četrdesmit astoņiem) mēnešiem un apstiprināt maksāšanas kārtību. 

2. Par atlikto maksājumu M.K. maksā likumiskos 6 procentus gadā no vēl nesamaksātās pirkuma 

maksas daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājumu termiņu kavējumiem – nokavējuma 

procentus 0.1 procenta apmērā no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu. 

3. Par lēmuma 1.punkta izpildi atbild Juridiskā nodaļa. 

4. Lēmuma izpildi kontrolēt izpilddirektoram. 

 

Domes priekšsēdētājs        E.Avotiņš 
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SMILTENES NOVADA DOME 

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

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

 

LĒMUMS 
Smiltenē 

2021.gada 27.janvārī                                              Nr. 3 

                       (protokols Nr.1,  4.§.) 
 

Par nekustamā īpašuma Dārza iela  37, Smiltenē, Smiltenes novadā, atsavināšanu  

  Smiltenes novada dome izskata J.P., dzīvo Dārza iela 37, Smiltene, Smiltenes novads, 2020.gada 

21.decembra iesniegumu (reģ.Nr.4063), kurā norādīts, ka piekrīt nekustamā īpašuma Dārza iela 37, 

Smiltenē atsavināšanai par summu 3870 euro (trīs tūkstoši astoņi simti septiņdesmit euro). Samaksu vēlas 

veikt vienā maksājumā. 

 Nekustamais īpašums Dārza iela 37, Smiltenē, kadastra numurs 9415 003 0124, sastāv no vienas 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9415 003 0124 1658 m2 platībā. Īpašums ierakstīts Vidzemes 

rajona tiesas Smiltenes pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000553306, īpašniece ir Smiltenes 

novada pašvaldība. Uz zemes ar kadastra apzīmējumu 9415 003 0124 atrodas ēku (būvju) īpašums ar 

kadastra numuru 9415 503 0015, kas ierakstīts Vidzemes rajona tiesas Smiltenes pilsētas zemesgrāmatas 

nodalījumā Nr.100000593287, īpašnieks ir J.P. 

 Ar Smiltenes novada domes 2020.gada 25.novembra lēmumu Nr.652 (protokols Nr.21, 3.§.) „Par 

nekustamā īpašuma Dārza iela 37, Smiltenē, Smiltenes novadā, atsavināšanu” noteikta atsavināšanas 

kopējā cena 3870 euro (trīs tūkstoši astoņi simti septiņdesmit euro), t.sk. par zemi 3870 euro. 

 Izvērtējot novada domes rīcībā esošo informāciju, ņemot vērā Smiltenes novada domes Finanšu 

un attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas sēdes 2021.gada 19.janvāra atzinumu (protokols Nr.1) un 

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 3.punktu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, atklāti balsojot ar 

13 balsīm "Par" (Aigars Dudelis, Aija Cunska, Andis Rozītis, Birute Mežale, Dzintars Zvaigzne, Edgars 

Avotiņš, Ilze Vergina, Ināra Grundāne, Jānis Sīklēns, Kaspars Markss, Kārlis Lapiņš, Vairis Tralla, Vilnis 

Korulis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav, Smiltenes novada dome  

 

NOLEMJ: 

1. J.P. mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas samaksāt 3870 euro (trīs tūkstoši astoņi simti 

septiņdesmit euro) Smiltenes novada domes kontā LV75UNLA0050014255591, kods 

UNLALV2X, AS „SEB banka” vai kontā LV54HABA0551009315119, kods HABALV22, AS 

„Swedbank”. Maksājuma mērķi norādīt: “Pirkuma maksa par īpašumu Dārza iela 37, Smiltenē”. 

2. Pēc atsavināšanas cenas 3870 euro (trīs tūkstoši astoņi simti septiņdesmit euro) samaksāšanas, 

slēgt pirkuma līgumu ar J.P. par nekustamā īpašuma Dārza iela 37, Smiltenē, kadastra numurs 

9415 003 0124, pirkšanu. 

3. Par lēmuma 2.punkta izpildi atbild Juridiskā nodaļa. 

4. Lēmuma izpildi kontrolēt izpilddirektoram. 

 

Domes priekšsēdētājs        E.Avotiņš 

mailto:dome@smiltene.lv


 


