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LĒMUMS 
Rugāju novada Rugāju pagastā  

15.08.2019.                                                                                                    Nr. 258 

                                                                                                                       (protokols Nr. 9, 11.§) 

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0276  

un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 008 0132  

nomas tiesību izsoļu rezultātu apstiprināšanu un nomas līgumu parakstīšanu 

 

Rugāju novada dome izskatīja Rugāju novada pašvaldības Izsoļu komisijas 2019. gada 

25. jūlija nomas tiesību izsoļu protokolus un tiem pievienotos dokumentus par Rugāju novada 

pašvaldības tiesiskajā valdījumā esošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0276 un 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 008 0132, nomas tiesību izsolēm. 

Saskaņā ar esošo informāciju: 

[1.] 2019. gada 25. jūlijā mutiskā izsolēs ar augšupejošu soli tika izsolītas nomas tiesības 

uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0276 – 6,2 ha platībā un zemes vienību ar 

kadastra apzīmējumu 3864 008 0132- 3,2 ha platībā. 

[2.] Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0276 nomas tiesību izsolei 

pieteikumus iesniedza divi pretendenti – I. S., personas kods [..], un A. C., personas kods [..]. 

[3.] Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 008 0132 nomas tiesību izsolei 

pieteikumus iesniedza četri pretendenti – V. Z., personas kods [..], I. S., personas kods [..], N. D., 

personas kods [..] un A. C., personas kods [..]. 

[4.] Rugāju novada pašvaldības zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0276 

un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 008 0132 nomas tiesību izsoļu noteikumu (3864 

004 0276, apstiprināti ar Rugāju novada domes 2019. gada 20. jūnija lēmumu Nr. 232 un 3864 

008 0132 apstiprināti ar Rugāju novada domes 2019. gada 20. jūnija lēmumam Nr. 233) 1.3. 

punkts nosaka, ka Pretendents, kurš būs nosolījis lielāko nomas maksu gadā, iegūs tiesības slēgt 

nomas līgumu uz 6 gadiem. 

 [5.] Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0276 – 6,2 ha platībā, nomas 

tiesību  izsolē A. C. nosolīja augstāko nomas maksu 193,00 EUR (viens simts deviņdesmit trīs 

euro un 00 centi) bez PVN par 1 ha, jeb 1196,60 EUR (viens tūkstotis viens simts deviņdesmit 

seši euro un 60 centi) bez PVN par visu zemes gabalu, nākamā augstākā solītā nomas maksa ir 

183,00 EUR (viens simts astoņdesmit trīs euro un 00 centi) bez PVN par 1 ha, jeb 1134,60 EUR 

(viens tūkstotis viens simts trīsdesmit četri euro un 60 centi) bez PVN par visu zemes gabalu, ko 

solīja I. S.  

 [6.] Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 008 0132 – 3,2 ha platībā, nomas 

tiesību  izsolē A. C. nosolīja augstāko nomas maksu 273,00 EUR (divi simti septiņdesmit trīs 

euro un 00 centi) bez PVN par 1 ha, jeb 873,60 EUR (astoņi simti septiņdesmit trīs euro un 60 

centi) bez PVN par visu zemes gabalu, nākamā augstākā solītā nomas maksa ir 263,00 EUR (divi 

simti sešdesmit trīs euro un 00 centi) bez PVN par 1 ha, jeb 841,60 EUR (astoņi simti četrdesmit 

viens euro un 60 centi) bez PVN par visu zemes gabalu, ko solīja V. Z., N. D. solīja  163,00 

EUR (viens simts sešdesmit trīs euro un 00 centi) bez PVN par 1 ha, jeb 521,60 EUR (pieci simti 

divdesmit viens euro un 60 centi) bez PVN par visu zemes gabalu, I. S. solīja 73,00 EUR 
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(septiņdesmit trīs euro un 00 centi) bez PVN par 1 ha, jeb 233,60 EUR (divi simti trīsdesmit trīs 

euro un 60 centi) bez PVN par visu zemes gabalu. 

[7.] Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0276 – 6,2 ha platībā, nomas 

tiesību  izsolē A. C. nosolīja augstāko nomas maksu 193,00 EUR (viens simts deviņdesmit trīs 

euro un 00 centi) bez PVN par 1 ha, jeb 1196,60 EUR (viens tūkstotis viens simts deviņdesmit 

seši euro un 60 centi) bez PVN par visu zemes gabalu, kā arī zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 3864 008 0132 – 3,2 ha platībā, nomas tiesību izsolē A. C. nosolīja augstāko nomas 

maksu 273,00 EUR (divi simti septiņdesmit trīs euro un 00 centi) bez PVN par 1 ha, jeb 873,60 

EUR (astoņi simti septiņdesmit trīs euro un 60 centi) bez PVN par visu zemes gabalu. 

 [8.] Minēto, Rugāju novada pašvaldības zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 3864 

004 0276 un 3864 008 0132, nomas tiesību izsoļu noteikumu 4.3. punkts nosaka, ka nomas 

tiesību izsoļu rezultātus apstiprina Rugāju novada dome tuvākajā domes sēdē. 

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz  Finanšu jautājumu komitejas 2019. gada 

8. augusta atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, 

Kārlis Brūvers, Agris Kalnējs, Lauris Krēmers, Andris Leons, Sarmīte Pērkone, PRET – 0, 

ATTURAS – 0, Rugāju novada dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0276 (nomas tiesību 

izsole notika 2019. gada 25. jūlijā plkst. 10.00.) un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 

008 0132 (nomas tiesību izsole notika 2019. gada 25. jūlijā plkst. 10.30.)  nomas tiesību izsoles 

rezultātus.  

2. Parakstīt lauksaimniecības zemes nomas līgumus viena mēneša laikā pēc nomas 

tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas, ar A. C., personas kods [..], par pašvaldības 

tiesiskajā valdījumā esošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0276 – 6,2 ha platībā 

un par pašvaldības tiesiskajā valdījumā esošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3864 008 

0132 – 3,2 ha platībā. 

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Rugāju novada pašvaldības izpilddirektorei 

Dainai Tutiņai. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                       S. Kapteine 

16.08.2019.  


