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Rugāju novada pašvaldības nekustamā īpašuma nomas maksas samazināšanas kārtība 

 
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta  

2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 97  

"Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi"  

89. punktu 

 
1. Šie saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka, nomas maksas samazinājuma 

gradācijas un nosacījumu kārtību Pašvaldībai piederošiem vai piekrītošiem nekustamajiem 

īpašumiem. 

2. Pašvaldībai un nomniekam savstarpēji vienojoties, uz pieciem gadiem, var samazināt nomas   

maksu,   ja   nomnieks   apņemas   ievērot   vismaz   vienu   no   2.1.-2.4. apakšpunktu 

nosacījumiem, nomas maksas atvieglojumu piemērojot šādā apmērā: 

2.1. radot jaunas darba vietas: 

2.1.1. 50 % apmērā, ja tiks izveidotas 2 un vairāk, jaunas darba vietas; 

2.1.2. 25 % apmērā, ja tiks izveidota vairāk, kā 1 jauna darba vieta; 

2.2. veicot  nozīmīgus  finansiālos  ieguldījumus  (investīcijas),  kas  nodrošinās  

saimnieciskās darbības paplašināšanu vai dažādošanu: 
2.2.1. 50 % apmērā, ja investīciju apjoms ir 10 000 EUR; 
2.2.2. 25 % apmērā, ja investīciju apjoms ir 5 000 EUR; 

2.2.3. 10 % apmērā, ja investīciju apjoms ir 1 000 EUR. 

2.3. veicot  finansiālos  ieguldījumus  (investīcijas),  kas  sekmēs  inovāciju  vai  jaundibinātu 

ražošanas uzņēmumu veidošanos: 

2.3.1. 50 % apmērā, ja investīciju apjoms ir 10 000 EUR; 

2.3.2. 25 % apmērā, ja investīciju apjoms ir 5 000 EUR; 

2.3.3. 10 % apmērā, ja investīciju apjoms ir 1 000 EUR. 

2.4. veicot ieguldījumus nomas objekta infrastruktūras attīstībā: 

2.4.1. 50 % apmērā, ja investīciju apjoms ir 20 000 EUR; 

2.4.2. 25 % apmērā, ja investīciju apjoms ir 10 000 EUR; 

2.4.3. 10 % apmērā, ja investīciju apjoms ir 5 000 EUR. 

2.5. ja  nomas  objektu  izmantos  sociālās  aizsardzības,  kultūras,  izglītības, zinātnes,   

sporta,   vides   un   dzīvnieku   aizsardzības   vai   veselības   aprūpes   funkciju 

nodrošināšanai, nomas maksas atvieglojums piemērojams 50  %  apmērā 
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2.6. ja  nomas  objekts  atrodas  teritorijā,  kas  Pašvaldības  teritorijas  attīstības plānošanas  

dokumentos  ir  noteikta  kā  degradētā  teritorija un  nomnieks  apņemas papildus     

ievērot     vismaz     vienu     no     šo     Noteikumu 2.1. -2.4. apakšpunktiem, nomas 

maksas atvieglojums piemērojams 90  %  apmērā. 

3. Nomas  maksas  apmērs  nedrīkst  būt  mazāks  par  Ministru kabineta noteikumos par 

publiskas mantas iznomāšanas noteikto minimālo maksu. 
 

 
 

Domes priekšsēdētāja                                                                 Sandra Kapteine 
 
 
 

 


