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LĒMUMS 

Smiltenē 

2021.gada 31.martā                                           Nr. 131 

                          (protokols Nr.5, 6.§) 

 

Par nekustamā īpašuma Cēsu iela 10 – 7, Blome, Blomes pagasts, Smiltenes novads, 

atsavināšanu  

 Smiltenes novada dome izskata Blomes pagasta pārvaldes vadītāja Gaida Bogdanova 

2021.gada 17.marta iesniegumu (reģ.Nr.908) par pašvaldības īpašuma Cēsu iela 10 -7, Blomē, 

Blomes pagastā, Smiltenes novadā atsavināšanu.  

 Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmajai daļai 

atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama 

attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai.  

  Nekustamais īpašums Cēsu iela 10 - 7, Blomē, Blomes pagastā, kadastra numurs 9446 

900 0042, ir ierakstīts Vidzemes rajona tiesas Blomes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 
100000498000 7. Dzīvoklis nav izīrēts. 

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

Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas sēdes 2021.gada 23.marta atzinumu 

(protokols Nr.4) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 

21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta 

pirmās daļas 1.punktu, 4.panta pirmo daļu, 9.panta otro daļu, atklāti balsojot ar 12 balsīm "Par" 

(Aigars Dudelis, Aija Cunska, Birute Mežale, Dzintars Zvaigzne, Edgars Avotiņš, Ilze Vergina, 

Ināra Grundāne, Jānis Sīklēns, Kaspars Markss, Kārlis Lapiņš, Tija Zaļkalne, Vairis Tralla), 

"Pret" – nav, "Atturas" – nav, 

Smiltenes novada dome 

NOLEMJ: 

1. Uzsākt dzīvokļa īpašuma Cēsu iela 10 - 7, Blomē, Blomes pagastā, Smiltenes novadā, 

kas sastāv no dzīvokļa Nr.7, 274/2252 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu 

mājas ar kadastra apzīmējumu 94460060101002, 274/2252 kopīpašuma domājamās 

daļas no mājai piesaistītā zemesgabala, kadastra apzīmējums 94460060088, 

atsavināšanas procedūru. 

2. Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un izsoles komisijai organizēt lēmuma 

1.punktā minētā dzīvokļa novērtēšanu tā izsoles sākuma cenas noteikšanai atbilstoši 

normatīvajiem aktiem un sagatavot nepieciešamos dokumentus īpašuma atsavināšanai, 

un iesniegt domei lēmuma projektu par dzīvokļa īpašuma izsoles sākuma cenas 

apstiprināšanu. 

3. Par lēmuma 2.punkta izpildi atbild Nekustamo īpašumu nodaļa. 

4. Lēmuma izpildi kontrolēt izpilddirektoram. 

 

 

Domes priekšsēdētājs        E. Avotiņš 

 


