
 

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

Smiltenē 

2021.gada 27.janvārī    

 Nr. 49 

 (protokols Nr.1, 49.§.) 

 

Par telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu telpām Birzuļu tautas namā, Mēros, 

Bilskas pagastā  

 

  Dome izskata SIA “PB Koksne”, reģistrācijas numurs: 40003406583, iesniegumu 

ar lūgumu pagarināt noslēgto telpu nomas līgumu Nr.SND-S-NO/TE/3-2020 uz 12 

mēnešiem par telpām, kas atrodas Birzuļu tautas namā, Bilskas pagastā, Smiltenes novadā. 

Saskaņā ar Bilskas pagasta pārvaldes vadītājas L.Karlsones sniegto informāciju minētās 

telpas līguma darbības laikā tika pienācīgi uzturētas un apsaimniekotas, kā arī nomas 

maksa samaksāta.       Dome konstatē, ka 

2020.gada 1.septembrī starp SIA “PB Koksne” un domi ir noslēgts nomas līgums Nr.SND-

S-NO/TE/3-2020 (turpmāk – Līgums) saskaņā ar kuru dome iznomāja sabiedrībai un 

sabiedrība pieņēma nomas lietošanā no domes nedzīvojamās telpas, kas atrodas adresē 

“Birzuļu tautas nams”, Mēros, Bilskas pagastā, Smiltenes novadā ar kopējo apmaksājamo 

nomas telpu platību 109,6 m2 (viens simts deviņi komats seši kvadrātmetri). Telpas 

iznomātas līdz 2020.gada 31.decembrim.  

  Ņemot vērā norādīto, domes Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas 

2021.gada 19.janvāra atzinumu (sēdes protokols Nr.1) un pamatojoties uz Ministru 

kabineta 2018.gada 1.jūlija noteikumiem “Publiskas personas mantas iznomāšanas 

noteikumi”, likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta pirmās 

daļas 14.punkta “b” apakšpunktu, atklāti balsojot ar 13 balsīm "Par" (Aija Cunska, Andis 

Rozītis, Birute Mežale, Dzintars Zvaigzne, Edgars Avotiņš, Ilze Vergina, Ināra Grundāne, 

Jānis Sīklēns, Kaspars Markss, Kārlis Lapiņš, Tija Zaļkalne, Vairis Tralla, Vilnis Korulis), 

"Pret" – nav, "Atturas" – nav,  

Smiltenes novada dome 

 

NOLEMJ: 

1. Pārjaunot noslēgto Līgumu ar SIA “PB Koksne”, reģistrācijas numurs: 

40003406583, par pašvaldībai piederošo īpašumu – telpām, kas atrodas “Birzuļu 

tautas nams”, Bilskas  pagastā, Smiltenes novadā, pagarinot esošo līguma termiņu 

par 12 (divpadsmit) mēnešiem. 



2. Pilnvarot nekustamā īpašuma apsaimniekotāju – Bilskas pagasta pārvaldi 1 (viena) 

mēneša laikā no šī lēmuma pieņemšanas dienas sagatavot un parakstīt atbilstošu 

nomas līgumu. 

3. Lēmuma izpildi kontrolēt Smiltenes novada domes izpilddirektoram. 

4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                              E. Avotiņš  
 
 
 
 
 


