
 
 

RUGĀJU NOVADA DOME 
Reģistrācijas numurs 90009116736, Kurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju pagasts, Rugāju novads, LV 4570 

Tālruņi 64521351, 27832856, fakss 64521351, e-pasts: dome@rugaji.lv  

 
APSTIPRINĀTS 

ar Rugāju novada domes  

2019. gada 22.marta lēmumu Nr.99 

 

Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 007 0097 

nomas tiesību izsoles noteikumi 

 

I. Vispārīgie noteikumi 

 

1.1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā organizējama Rugāju novada pašvaldības tiesiskajā 

valdījumā esošās zemes vienības – lauksaimniecības zeme ar kadastra apzīmējumu 3864 007 0097 

Lazdukalna pagastā, Rugāju novadā, 5,1 ha kopplatībā, turpmāk – Objekts, nomas tiesību izsole. 

1.2. Izsoli rīko Rugāju novada domes Izsoļu komisija, turpmāk – Komisija. Kontaktpersona: 

Rugāju novada domes nekustamo īpašumu speciāliste Jana Krilova tālrunis 27803039. 

1.3. Izsoles veids – rakstiska izsole. Pretendents, kurš būs nosolījis lielāko nomas maksu par visu 

zemes vienību gadā, iegūst tiesības slēgt nomas līgumu uz 6 gadiem. 

1.4. Nomas tiesību izsoles sākumcena ir 53 EUR par 1 ha, jeb 270,30 (divi simti septiņdesmit euro 

un 30 centi) par visu zemes gabalu, ar kopējo platību 5,1 ha. Maksāšanas līdzeklis 100% euro. 

1.5. Papildus nosolītajai nomas maksai uzvarētājam būs jāmaksā pievienotās vērtības nodoklis un 

nekustamā īpašuma nodoklis.  

1.6. Izsoles reģistrācijas nodeva noteikta 10,00 EUR (summa iemaksājama Rugāju novada domes, 

Reģ. Nr. 90009116736, norēķinu kontā AS „Citadele banka” Konts Nr. 

LV73PARX0012628470001). Reģistrācijas nodeva netiek atmaksāta. 

1.7. Sludinājums par zemes vienības izsoli publicējams Rugāju novada pašvaldības mājas lapā 

www.rugaji.lv, kā arī Rugāju novada domes informatīvajā izdevumā “Kurmenīte”. 

1.8. Izsoles rezultātus apstiprina Rugāju novada dome. Piedāvājumu atvēršana 2019. gada 18. 

aprīlī, plkst., 11.30, Kurmenes ielā 48, Rugājos, Rugāju pagastā, Rugāju novada domes sēžu zālē.  

 

II. Izsoles priekšnoteikumi 

 

2.1. Par nomas tiesību pretendentu var kļūt fiziska vai juridiska persona, kura saskaņā ar spēkā 

esošajiem normatīviem aktiem un šiem Noteikumiem ir tiesīga piedalīties izsolē un iegūt nomas 

tiesības. Katrs nomas tiesību pretendents dalībai Objekta izsolē var iesniegt tikai vienu nomas 

tiesību piedāvājumu. 

2.2. Nomas tiesību pretendentam, reģistrējoties dalībai Objekta izsolei, iesniedzami šādi 

dokumenti: 

2.2.1. Fiziskai personai: 

1. maksājumu apliecinošs dokuments par reģistrācijas nodevas samaksu; 

2. izsoles pieteikums, norādot – personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās 

dzīvesvietas adresi, elektroniskā pasta adresi (ja ir), tālruņa numuru, nomas Objektu, uz 

kuru piesakās, kadastra apzīmējumu un platību, nomas laikā plānotās darbības un piedāvāto 

nomas maksu gadā par zemes vienību.  

3. personu apliecinoša dokumenta kopija; 
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4. izziņa, ka personai nav parādsaistību pret Rugāju novada domi; 

5. bankas rekvizīti. 

2.2.2. Juridiskai personai, arī personālsabiedrībai: 

1. maksājumu apliecinošs dokuments par reģistrācijas nodevas samaksu; 

2. izsoles pieteikums, norādot – nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi, 

pārstāvja vārdu, uzvārdu, personas kodu, elektroniskā pasta adresi (ja ir), tālruņa 

numuru, nomas Objektu, uz kuru piesakās, kadastra numuru un platību, nomas laikā 

plānotās darbības un piedāvāto nomas maksu gadā par zemes vienību. 

3. pilnvara pārstāvēt juridisko personu izsolē, ja juridisko personu pārstāv persona, kurai nav 

paraksta tiesību; 

4. izziņa, ka personai nav parādsaistību pret Rugāju novada domi; 

5. bankas rekvizīti. 

2.3. Nomas tiesību pretendents Objekta izsoles reģistrācijas dokumentus 1 (vienā) eksemplārā 

ievieto aizvērtā aploksnē, uz kuras norāda: pretendenta nosaukumu (fiziska persona – vārdu 

uzvārdu), reģistrācijas numuru (juridiska persona) un adresi, norādi: „Zemes vienības 3864 007 

0097 nomas tiesību izsolei. Neatvērt līdz 2019. gada 18. aprīlī, plkst., 11.30”. 

2.4. Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek Rugāju novada domē, Kurmenes ielā 48, Rugājos, 

Rugāju novadā, no sludinājuma publicēšanas dienas Rugāju pašvaldības mājas lapā www.rugaji.lv 

un beidzas 2019. gada 18. aprīlī, plkst., 11.30. 

2.5. Saņemot nomas tiesību pretendenta pieteikumu, pašvaldības atbildīgā persona iereģistrē to 

izsoles pieteikumu iesniegšanas reģistrācijas lapā iesniegšanas kārtībā, kā arī uz aploksnes norāda 

datumu un laiku, kad piedāvājums ir saņemts. 

2.6. Netiek reģistrēti pieteikumi, kas saņemti pēc 2019. gada 18. aprīlī, plkst., 11.30. 

 

III. Izsoles process 

 

3.1. Pieteikumu atvēršana notiek 2019. gada 18. aprīlī, plkst., 11.30, Kurmenes ielā 48, Rugājos, 

Rugāju pagastā, Rugāju novada domes sēžu zālē. Pieteikumu atvēršanas sanāksme ir atklāta un 

tajā var piedalīties Objekta nomas tiesību pretendenti, kuri reģistrējušies izsolei vai to pilnvarotās 

personas. Ja izsoles dalībnieks vai tā pilnvarotā persona pieteikumu atvēršanas telpā nevar uzrādīt 

personu apliecinošu dokumentu vai pilnvarotā persona pilnvaru, tiek uzskatīts, ka nomas tiesību 

pretendents nav ieradies uz izsoli. 

3.2. Nomas tiesību pretendentu iesniegtos pieteikumus Komisija atver to iesniegšanas secībā. Ja 

pieteikumā piedāvātais nomas maksas apmērs ir mazāks par Nolikuma 1.5. punktā noteikto 

Objekta nomas maksas sākumcenas apmēru, Komisija pieņem lēmumu par nomas tiesību 

pretendenta izslēgšanu no dalības rakstiskā izsolē un pieteikumu neizskata. 

3.3. Pēc visu pieteikumu atvēršanas paziņo, ka rakstiska izsole ir pabeigta un nosauc visaugstāko 

nomas maksu, un nomas tiesību pretendentu, kas to nosolījis un ieguvis tiesības slēgt nomas 

līgumu. Rakstiskas izsoles rezultātu paziņošanu protokolē. 

3.4. Ja uz konkrēta Objekta nomas tiesībām pretendē tikai viens nomas tiesību pretendents, nomas 

tiesības iegūst šis vienīgais izsoles pretendents par piedāvāto nomas maksas apmēru. 

3.5. Ja pēc visu pieteikumu atvēršanas izrādās, ka vairāki nomas tiesību pretendenti piedāvājuši 

vienādu augstāko nomas maksu, Komisija lūdz nomas tiesību pretendentus, kuri piedāvājuši 

vienādu augstāko nomas maksu, izteikt rakstiski savu piedāvājumu par iespējami augstāko nomas 

maksu, nosakot piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas datumu, laiku, vietu un kārtību. 

 

IV. Izsoles rezultātu apstiprināšana un nomas līguma slēgšana 

 

4.1. Izsole atzīstama par nenotikušu, ja neviens nomas tiesību pretendents nav iesniedzis 

pieteikumu, ja sākumcena nav pārsolīta vai ja neviens no nomas tiesību pretendentiem, kurš 

ieguvis tiesības slēgt nomas līgumu, nenoslēdz to noteiktajā termiņā. 
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4.2. Komisija patur tiesības jebkurā brīdī pārtraukt izsoli, ja tā konstatē jebkādas nepilnības izsoles 

nolikumā. 

4.3. Komisijas lēmums tiek paziņots visiem pretendentiem pēc rezultātu apstiprināšanas domes 

sēdē. 

4.4. Rugāju novada dome piedāvā uzvarētājam slēgt nomas līgumu uz 6 gadiem par piedāvāto 

nomas maksu. Ja izsoles uzvarētājs 7 (septiņu) darba dienu laikā neparaksta nomas līgumu vai 

rakstiski paziņo par atteikumu slēgt nomas līgumu, ir uzskatāms, ka nomas tiesību pretendents 

nomas līguma slēgšanas ir atteicies. Šādā gadījumā Komisija ir tiesīga par izsoles uzvarētāju atzīt 

nākamo pretendentu, kurš piedāvāja nākamo augstāko nomas maksu. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                 S. Kapteine 

 

 


