
 
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. 5 

                       (protokols Nr.1,  6.§.) 
 

Par nekustamā īpašuma “Kalna Jeberi”, Blomes pagastā, sadalīšanu  

 

 Smiltenes novada dome izskata A.J., dzīvo, pilnvarotās personas SIA “RITC”, reģistrācijas 

Nr.40003846698, juridiskā adrese Peldu iela 14A, Alūksne, Alūksnes novads, 2021.gada 6.janvāra 

iesniegumu (reģ.Nr.48) par nekustamā īpašuma “Kalna Jeberi”, Blomes pagastā, sadalīšanu. No īpašuma 

“Kalna Jeberi”, kadastra numurs 94460040052, vēlas atdalīt divas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

94460050059  4.5 ha un 94460040053  4.8 ha platībā un mainīt nosaukumu no “Kalna Jeberi” uz 

“Mākoņaitas”, Blomes pagasts, Smiltenes novads.  

 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), 

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2012.gada 

10.aprīļa noteikumu Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 

47.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. No Blomes pagasta nekustamā īpašuma “Kalna Jeberi”, kadastra numurs 94460040052, 

atdalāmajām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 94460050059  4.5 ha un 94460040053  4.8 

ha platībā mainīt nosaukumu no “Kalna Jeberi” uz “Mākoņaitas”, Blomes pagasts, Smiltenes 

novads. 

2. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad to saņēmis pieteikuma iesniedzējs un saskaņā ar Administratīvā 

procesa likuma 76., 77. un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts 

Administratīvā rajona tiesā, Valmieras tiesu nams – V.Baloža iela 13A, Valmiera, LV-4201. 

 

Domes priekšsēdētājs        E.Avotiņš 

 

 

 

 

 

 
 

mailto:dome@smiltene.lv


 
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. 6 

                       (protokols Nr.1,  7.§.) 
 

Par nekustamā īpašuma “Bārdiņas”, Blomes pagastā, sadalīšanu  

 

 Smiltenes novada dome izskata I.K., dzīvo, 2021.gada 5.janvāra iesniegumu (reģ.Nr.74) par 

nekustamā īpašuma “Bārdiņas”, Blomes pagastā, sadalīšanu. No īpašuma “Bārdiņas”, kadastra numurs 

94460010037, vēlas atdalīt vienu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 94460020043  6.4 ha platībā un 

mainīt nosaukumu no “Bārdiņas” uz “Meža Bārdiņas”, Blomes pagasts.  

 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), 

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2012.gada 

10.aprīļa noteikumu Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 

47.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. No Blomes pagasta nekustamā īpašuma “Bārdiņas”, kadastra numurs 94460010037, atdalāmajai 

zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 94460020043  6.4 ha platībā mainīt nosaukumu no 

“Bārdiņas” uz “Meža Bārdiņas”, Blomes pagasts, Smiltenes novads. 

2. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad to saņēmis pieteikuma iesniedzējs un saskaņā ar Administratīvā 

procesa likuma 76., 77. un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts 

Administratīvā rajona tiesā, Valmieras tiesu nams – V.Baloža iela 13A, Valmiera, LV-4201. 

 

Domes priekšsēdētājs        E.Avotiņš 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

mailto:dome@smiltene.lv


 
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. 7 

                       (protokols Nr.1,  8.§.) 
 

Par nekustamā īpašuma “Lejassaulgoži”, Grundzāles pagastā, sadalīšanu  

 

 Smiltenes novada dome izskata sabiedrības ar ierobežotu atbildību “IRI Forest Assets Latvia”, 

reģistrācijas Nr.44103037525, juridiskā adrese Ādažu iela 24, Bukulti, Garkalnes novads, 2021.gada 

6.janvāra iesniegumu (reģ.Nr.46) par nekustamā īpašuma “Lejassaulgoži”, Grundzāles pagastā, 

sadalīšanu. Iesniegumam pievienota 03.11.2020. sastādīta Pilnvara. No īpašuma “Lejassaulgoži”, 

kadastra numurs 94580060059, vēlas atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 94580060097  3.5 ha 

platībā un mainīt nosaukumu no “Lejassaulgoži” uz “Saulkrēsliņi”, Grundzāles pagasts, jo paredzēts 

pievienot esošajam īpašumam “Saulkrēsliņi”, Grundzāles pagasts.  

 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), 

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2012.gada 

10.aprīļa noteikumu Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 

47.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. No Grundzāles pagasta nekustamā īpašuma “Lejassaulgoži”, kadastra numurs 94580060059, 

atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 94580060097  3.5 ha platībā mainīt 

nosaukumu no “Lejassaulgoži” uz “Saulkrēsliņi”, Grundzāles pagasts, Smiltenes novads, jo 

paredzēts pievienot esošajam īpašumam “Saulkrēsliņi”, Grundzāles pagasts, kadastra numurs 

94580060143. 

2. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad to saņēmis pieteikuma iesniedzējs un saskaņā ar Administratīvā 

procesa likuma 76., 77. un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts 

Administratīvā rajona tiesā, Valmieras tiesu nams – V.Baloža iela 13A, Valmiera, LV-4201. 

 

Domes priekšsēdētājs        E.Avotiņš 

 

 

 

 

 

mailto:dome@smiltene.lv


 

 
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. 8 

                       (protokols Nr.1,  9.§.) 
 

Par nekustamā īpašuma “Zivtiņas”, Bilskas pagastā, sadalīšanu  

 

 Smiltenes novada dome izskata V.E. pilnvarotās personas sabiedrības ar ierobežotu atbildību 

“Mežusili”, reģistrācijas Nr.44103061211, juridiskā adrese Lielā ezera iela 1-1, Alūksne, Alūksnes 

novads, LV-4301, 2021.gada 12.janvāra iesniegumu (reģ.Nr.130) par nekustamā īpašuma “Zivtiņas”, 

Bilskas pagastā, sadalīšanu. Iesniegumam pievienota 07.01.2021.zvērinātas notāres A.Z. sastādīta 

Ģenerālpilnvara. No īpašuma “Zivtiņas”, kadastra numurs 94440010086, vēlas atdalīt zemes vienību ar 

kadastra apzīmējumu 94440020046  5.6 ha platībā un mainīt nosaukumu no “Zivtiņas” uz “Liede”, 

Bilskas pagasts, Smiltenes novads.  

 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), 

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2012.gada 

10.aprīļa noteikumu Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 

47.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. No Bilskas pagasta nekustamā īpašuma “Zivtiņas”, kadastra numurs 94440010086, atdalāmajai 

zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 94440020046  5.6 ha platībā mainīt nosaukumu no 

“Zivtiņas” uz “Liede”, Bilskas pagasts, Smiltenes novads. 

2. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad to saņēmis pieteikuma iesniedzējs un saskaņā ar Administratīvā 

procesa likuma 76., 77. un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts 

Administratīvā rajona tiesā, Valmieras tiesu nams – V.Baloža iela 13A, Valmiera, LV-4201. 

 

Domes priekšsēdētājs        E.Avotiņš 

 

 

 

 
 
 

mailto:dome@smiltene.lv


 
 

 
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. 9 

                       (protokols Nr.1,  10.§.) 
 

Par nekustamā īpašuma “Mārsili”, Bilskas pagastā, sadalīšanu  

 

 Smiltenes novada dome izskata M.Ē., dzīvo “Mārsili”, Bilskas pagasts, Smiltenes novads, 

2021.gada 7.janvāra iesniegumu (reģ.Nr.185) par nekustamā īpašuma “Mārsili”, Bilskas pagastā, 

sadalīšanu. No īpašuma “Mārsili”, kadastra numurs 94440040007, vēlas atdalīt zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 94440040007  0.9 ha platībā un mainīt nosaukumu no “Mārsili” uz “Lauku iela 7”, Bilskas 

pagasts, Smiltenes novads.  

 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), 

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2012.gada 

10.aprīļa noteikumu Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 

47.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. No Bilskas pagasta nekustamā īpašuma “Mārsili”, kadastra numurs 94440040007, atdalāmajai 

zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 94440040007  0.9 ha platībā mainīt nosaukumu no 

“Mārsili” uz “Lauku iela 7”, Bilskas pagasts, Smiltenes novads. 

2. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad to saņēmis pieteikuma iesniedzējs un saskaņā ar Administratīvā 

procesa likuma 76., 77. un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts 

Administratīvā rajona tiesā, Valmieras tiesu nams – V.Baloža iela 13A, Valmiera, LV-4201. 

 

Domes priekšsēdētājs        E.Avotiņš 

 

 

 
 
 
 

mailto:dome@smiltene.lv


 
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. 10 

                       (protokols Nr.1,  11.§.) 
 

Par nekustamā īpašuma “Grāvīši”, Bilskas pagastā, sadalīšanu  

 

 Smiltenes novada dome izskata S.K. pilnvarotās personas sabiedrības ar ierobežotu “Mežusili”, 

reģistrācijas Nr.44103061211, juridiskā adrese Lielā ezera iela 1-1, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301, 

2021.gada 25.janvāra iesniegumu (reģ.Nr.292) par nekustamā īpašuma “Grāvīši”, Bilskas pagastā, 

sadalīšanu. Iesniegumam pievienota 21.01.2021.zvērinātas notāres A.Z. sastādīta Ģenerālpilnvara. No 

īpašuma “Grāvīši”, kadastra numurs 94440040377, vēlas atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 

94440080119  24.6 ha platībā un mainīt nosaukumu no “Grāvīši” uz “Sviķi”, Bilskas pagasts, Smiltenes 

novads.  

 Izvērtējot novada domes rīcībā esošo informāciju, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumu Nr.263 „Kadastra 

objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 47.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. No Bilskas pagasta nekustamā īpašuma “Grāvīši”, kadastra numurs 94440040377, atdalāmajai 

zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 9444008011924.6 ha platībā mainīt nosaukumu no 

“Grāvīši” uz “Sviķi”, Bilskas pagasts, Smiltenes novads. 

2. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad to saņēmis pieteikuma iesniedzējs un saskaņā ar Administratīvā 

procesa likuma 76., 77. un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts 

Administratīvā rajona tiesā, Valmieras tiesu nams – V.Baloža iela 13A, Valmiera, LV-4201. 

 

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. 11 

                       (protokols Nr.1,  12.§.) 
 

Par nekustamā īpašuma “Branti”, Bilskas pagastā, sadalīšanu  

 

 Smiltenes novada dome izskata R.K. pilnvarotās personas sabiedrības ar ierobežotu “Mežusili”, 

reģistrācijas Nr.44103061211, juridiskā adrese Lielā ezera iela 1-1, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301, 

2021.gada 25.janvāra iesniegumu (reģ.Nr.293) par nekustamā īpašuma “Branti”, Bilskas pagastā, 

sadalīšanu. Iesniegumam pievienota 21.01.2021.zvērinātas notāres A.Z. sastādīta Ģenerālpilnvara, 

reģ.Nr.460. No īpašuma “Branti”, kadastra numurs 94440050134, vēlas atdalīt zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 94440050154  4.6 ha platībā un mainīt nosaukumu no “Branti” uz “Luksti”, Bilskas pagasts, 

Smiltenes novads.  

 Izvērtējot novada domes rīcībā esošo informāciju, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumu Nr.263 „Kadastra 

objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 47.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. No Bilskas pagasta nekustamā īpašuma “Branti”, kadastra numurs 94440050134, atdalāmajai 

zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 94440050154  4.6 ha platībā mainīt nosaukumu no 

“Branti” uz “Luksti”, Bilskas pagasts, Smiltenes novads. 

2. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad to saņēmis pieteikuma iesniedzējs un saskaņā ar Administratīvā 

procesa likuma 76., 77. un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts 

Administratīvā rajona tiesā, Valmieras tiesu nams – V.Baloža iela 13A, Valmiera, LV-4201. 

 

 

Domes priekšsēdētājs        E.Avotiņš 

 

 

 

 

 

 
 

mailto:dome@smiltene.lv

