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17.01.2019.                                                                                                  Nr. 16 

                                                                                                                     (protokols Nr. 1, 16.§) 

Par nomas līgumu izbeigšanu 

 

Rugāju novada dome regulāri slēdz līgumus par lauksaimniecības zemes nomu. Līgumu 

slēgšanas kārtību kopš 2018. gada 1. jūlija regulē Ministru kabineta noteikumi Nr.350 “Publiskas 

personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”. Līdz minētajam datumam līgumu 

slēgšanas kārtību regulēja Ministru kabineta  2007. gada 30. oktobra noteikumi Nr.735 

“Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”. 

Rugāju novada domes slēgtajos līgumos ar nomniekiem ir atrunātas Rugāju novada 

domes tiesības vienpusēji atkāpties no līguma, ja nomnieks kavē maksājumus ilgāk par 12 

mēnešiem. 

Izvērtējot nomnieku maksājumus, Rugāju novada dome ir konstatējusi: 

1) 2010. gada 19. janvārī ir noslēgts līgums Nr.233 par lauksaimniecības zemes nomu I.J. 

Nomniekam ir maksājumu kavējumi kopš 2014. gada; 

2009. gada 7. oktobrī ir noslēgts līgums Nr.182 par lauksaimniecības zemes nomu I.J. 

Nomniekam ir maksājumu kavējumi kopš 2014. gada; 

2013. gada 30. aprīlī ir noslēgts līgums Nr.336 par lauksaimniecības zemes nomu I.J. 

Nomniekam ir maksājumu kavējumi kopš 2014. gada; 

2010. gada 13. septembrī ir noslēgts līgums Nr.263 par lauksaimniecības zemes nomu I.J. 

Nomniekam ir maksājumu kavējumi kopš 2014. gada; 

2011. gada 5. decembrī ir noslēgts līgums Nr.293 par lauksaimniecības zemes nomu I.J. 

Nomniekam ir maksājumu kavējumi kopš 2014. gada; 

2009. gada 7. oktobrī ir noslēgts līgums Nr.183 par lauksaimniecības zemes nomu I.J. 

Nomniekam ir maksājumu kavējumi kopš 2016. gada; 

2009. gada 7. oktobrī ir noslēgts līgums Nr.184 par lauksaimniecības zemes nomu I.J. 

Nomniekam ir maksājumu kavējumi kopš 2014. gada. 

2) 2009. gada 18. maijā ir noslēgts līgums Nr.10-3/74 par lauksaimniecības zemes nomu 

T. K. Nomniekam ir maksājumu kavējumi kopš 2014. gada. 

3) 2011. gada 11. martā ir noslēgts līgums Nr.269 par lauksaimniecības zemes nomu ar 

I.S. Nomniekam ir maksājumu kavējumi kopš 2015. gada; 

2009. gada 30. jūnijā ir noslēgts līgums Nr.144 par lauksaimniecības zemes nomu ar I.S. 

Nomniekam ir maksājumu kavējumi kopš 2014. gada; 

2009. gada 20. maijā ir noslēgts līgums Nr.100 par lauksaimniecības zemes nomu ar I.S. 

Nomniekam ir maksājumu kavējumi kopš 2014. gada. 

4) 2009. gada 8. oktobrī ir noslēgts līgums Nr.195 par lauksaimniecības zemes nomu 

M.O. Nomniekam ir maksājumu kavējumi kopš 2014. gada. 

5) 2012. gada 1. augustā ir noslēgts līgums Nr.1322/1 par lauksaimniecības zemes nomu 

ar A.S. Nomniekam ir maksājumu kavējumi kopš 2014. gada. 
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6) 2009. gada 19. oktobrī ir noslēgts līgums Nr.10-3/132 par lauksaimniecības zemes 

nomu ar M.-G. J. Nomniekam ir maksājumu kavējumi kopš 2014. gada. 

7) 2009. gada 19. oktobrī ir noslēgts līgums Nr.219 par lauksaimniecības zemes nomu ar 

J. A. Nomniekam ir maksājumu kavējumi kopš 2014. gada; 

2013. gada 30. aprīlī ir noslēgts līgums Nr.337 par lauksaimniecības zemes nomu ar J.A. 

Nomniekam ir maksājumu kavējumi kopš 2017. gada.  

8) 2009. gada 112. oktobrī ir noslēgts līgums Nr.207 par lauksaimniecības zemes nomu ar 

Š. A. Nomniekam ir maksājumu kavējumi kopš 2014. gada. 

9) 2009. gada 30. septembrī ir noslēgts līgums Nr.166 par lauksaimniecības zemes nomu 

ar A. A. Nomniekam ir maksājumu kavējumi kopš 2014. gada. 

10) 2010. gada 18. janvārī ir noslēgts līgums Nr.230 par lauksaimniecības zemes nomu ar 

G. J. Nomniekam ir maksājumu kavējumi kopš 2014. gada. 

11) 2009. gada 29. septembrī ir noslēgts līgums Nr.161 par lauksaimniecības zemes nomu 

ar D. M. Nomniekam ir maksājumu kavējumi kopš 2014. gada. 

 

Ņemot vērā augstāk minēto, Rugāju novada dome atzīst par nepieciešamību izbeigt 

augstāk minētos nomas līgumus, kā arī uzsākt nenomaksātās nomas maksas parāda piedziņu. 

Saskaņā ar līgumu 7. punktu, vienpusēji izbeidzot līgumu, līgums automātiski tiks izbeigts viena 

mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas un paziņojuma nosūtīšanas nomniekam.  

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām 14. panta otrās 

daļas 3. punktu, kas nosaka, lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā 

ir pienākums racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, 

atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Kārlis Brūvers, Agris 

Kalnējs, Lauris Krēmers, Maruta Paidere, Sarmīte Pērkone, Eduards Stalidzāns, PRET – 0, 

ATTURAS – 0, Rugāju novada dome nolemj: 

 

1. Vienpusēji izbeigt sekojošus līgumus ar I. J.: 

2010. gada 19. janvāra lauksaimniecības zemes nomas līgumu Nr.233; 

2009. gada 7. oktobra lauksaimniecības zemes nomas līgumu Nr.182; 

2013. gada 30. aprīļa lauksaimniecības zemes nomas līgumu Nr.336; 

2010. gada 13. septembra lauksaimniecības zemes nomas līgumu Nr.263; 

2011. gada 5. decembra lauksaimniecības zemes nomas līgumu Nr.293; 

2009. gada 7. oktobra lauksaimniecības zemes nomas līgumu Nr.183; 

2009. gada 7. oktobra lauksaimniecības zemes nomas līgumu Nr.184. 

2. Vienpusēji izbeigt 2009. gada 18. maija lauksaimniecības zemes nomas līgumu Nr.10-

3/74 ar T. K. 

3. Vienpusēji izbeigt sekojošus līgumus ar I. S.: 

2011. gada 11. marta lauksaimniecības zemes nomas līgumu Nr.269; 

2009. gada 30. jūnija lauksaimniecības zemes nomas līgumu Nr.144; 

2009. gada 20. maija lauksaimniecības zemes nomas līgumu Nr.100. 

4. Vienpusēji izbeigt 2009. gada 8. oktobra lauksaimniecības zemes nomas līgumu Nr.195 ar 

M. O. 

5. Vienpusēji izbeigt 2012. gada 1. augusta lauksaimniecības zemes nomas līgumu Nr.322/1 

ar A. S. 

6. Vienpusēji izbeigt 2009. gada 19. oktobra lauksaimniecības zemes nomas līgumu Nr.10-

3/57 ar M.–G. J. 

7. Vienpusēji izbeigt sekojošus līgumus ar J. A.: 

2009. gada 19. oktobra lauksaimniecības zemes nomas līgumu Nr.219; 

2013. gada 30. aprīļa lauksaimniecības zemes nomas līgumu Nr.337. 
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8. Vienpusēji izbeigt 2009. gada 12. oktobra lauksaimniecības zemes nomas līgumu Nr.207 

ar Š. A. 

9. Vienpusēji izbeigt 2009. gada 30. septembra lauksaimniecības zemes nomas līgumu 

Nr.166 ar A.A. 

10. Vienpusēji izbeigt 2010. gada 18. janvāra lauksaimniecības zemes nomas līgumu Nr.230 

ar G. J. 

11. Vienpusēji izbeigt 2009. gada 29.septembra lauksaimniecības zemes nomas līgumu 

Nr.161 ar D. M. 

12. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt izpilddirektorei Dainai Tutiņai. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                       S. Kapteine 

21.01.2019.  


