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LĒMUMS 
Rugāju novada Rugāju pagastā  

18.06.2020.                                                                                                  Nr. 131 

                                                                                                                     (protokols Nr. 10, 18.§) 

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0387  

nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu  

un nomas līguma parakstīšanu  

 

Rugāju novada dome izskatīja Rugāju novada pašvaldības Izsoļu komisijas 2020. gada 9. 

jūnija nomas tiesību izsoles protokolu un tam pievienotos dokumentus par Rugāju novada 

pašvaldībai piederošās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0387 nomas 

tiesību izsoli. 

Saskaņā ar esošo informāciju: 

[1.] 2020. gada 9. jūnijā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tika izsolītas nomas tiesības 

uz zemes vienību ar kadastra numuru 3874 012 0387– 1,03 ha platībā (zemes vienības kopplatība 

5,40 ha). 

[2.] Zemes vienības nomas tiesību izsolei pieteikumu iesniedza viens pretendents – V. J., 

personas kods [..], pieteikums izsolei iesniegts 2020. gada 9. jūnijā. 

[3.] Rugāju novada pašvaldības zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0387 

nomas tiesību izsoles noteikumu (apstiprināti ar Rugāju novada domes 2020. gada 21. maija 

lēmumu Nr. 102) 1.3. punkts nosaka, ka Pretendents, kurš būs nosolījis lielāko nomas maksu 

gadā, iegūs tiesības slēgt nomas līgumu uz 6 gadiem. 

 [4.] Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0387 – 1,03 ha platībā, nomas 

tiesību  izsolē, V. J., personas kods [..], bija vienīgais nomas tiesību pretendents līdz ar ko,  

nosolījis lielāko nomas maksu, 64,00 EUR (sešdesmit četri euro un 00 centi) bez PVN, par 1 ha, 

jeb 65,92 EUR (sešdesmit pieci euro un 92 centi) bez PVN par visu nomas zemes gabalu ar 

kopējo platību 1,03 ha.  

[5.] Minēto, Rugāju novada pašvaldības zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3874 012 

0387 nomas tiesību izsoles noteikumu 4.3. punkts nosaka, ka nomas tiesību izsoles rezultātus 

apstiprina Rugāju novada dome tuvākajā domes sēdē. 

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz  Finanšu komitejas 2020. gada 11. jūnija 

atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti: Sandra Kapteine, Kaspars Duļevskis, Jānis 

Ikstens, Agris Kalnējs, Andris Leons, Maruta Paidere, Sarmīte Pērkone, PRET – 0, ATTURAS 

– 0, Rugāju novada dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0387– 1,03 ha platībā 

(zemes vienības kopplatība 5,40 ha) nomas tiesību izsoles rezultātus, kas notika 2020. gada 9. 

jūnija plkst. 9.30. 

2. Parakstīt lauksaimniecības zemes nomas līgumu viena mēneša laikā pēc nomas tiesību 

izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas ar V. J., personas kods [..], par pašvaldības tiesiskajā 

valdījumā esošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0387 – 1,03 ha platībā.  

 
 

RUGĀJU NOVADA DOME 



2 
 

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

Dainai Tutiņai. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                      S.Kapteine 

26.06.2020.  


