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LĒMUMS 

Rugāju novada Rugāju pagastā  

18.03.2021.                               Nr. 76 

                                                                                                                     (protokols Nr. 5, 16.§) 

Par „Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0479  

nomas tiesību izsoles noteikumi” apstiprināšanu 

Izvērtējot Rugāju novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika 

konstatēts, ka, lai racionālāk izlietotu pašvaldības budžeta līdzekļus, nepieciešams iznomāt zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0479 - 1,0 ha platībā. 

Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 ”Publiskas personas zemes 

nomas un apbūves tiesības noteikumi”, 28. punkts nosaka, ka lēmumu par neapbūvēta 

zemesgabala iznomāšanu pieņem iznomātājs un 32. punkts nosaka, ka neapbūvēta zemesgabala 

nomnieku noskaidro rakstiskā vai mutiskā izsolē. Iznomātājs pieņem lēmumu par piemērojamo 

izsoles veidu, nodrošina izsoles atklātumu un dokumentē izsoles procedūru. 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumiem Nr.350 ”Publiskas 

personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”, 30.4 punktu, kas nosaka, ka nomas maksu 

nosaka atbilstoši Ministru kabineta, pašvaldības domes, citas atvasinātas publiskas personas vai 

kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētāja apstiprinātam nomas pakalpojumu maksas cenrādim. 

Saskaņā ar Rugāju novada domes 17.12.2020. lēmumu Nr. 284 (protokols Nr. 19, 18. §) “Par 

nomas pakalpojumu maksas apstiprināšanu lauksaimniecības zemei” lauksaimniecības zemes 

vienībai Rugāju novadā ir noteikta zemes nomas maksa 56,00 EUR (piecdesmit seši euro) par 1 

ha bez PVN. Nomas līgumu slēdz ar personu, kura nosolījusi augstāko nomas maksu. 

Pamatojoties uz augstāk minēto un Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumiem 

Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”,  30.4 punktu un likuma 

„Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, kā arī Finanšu komitejas 2021. gada 11. 

marta atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Kaspars 

Duļevskis, Jānis Ikstens, Maruta Paidere, Sarmīte Pērkone, PRET – 0, ATTURAS – 0, Rugāju 

novada dome nolemj: 

1. Izsolīt nomas tiesības uz Rugāju novada pašvaldības tiesiskajā valdījumā esošu zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0479– 1,0 ha kopplatībā, kas atrodas Rugāju novadā, 

Lazdukalna pagastā. 

2. Uzdot Rugāju novada domes Izsoļu komisijai organizēt nekustamā īpašuma mutisku 

nomas tiesību izsoli. 

3. Apstiprināt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0479 nomas tiesību izsoles 

noteikumus. 

 

Pielikumā: „Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0479 nomas tiesību izsoles 

noteikumi”  uz 3 lpp. 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                     S.Kapteine 

 
 

RUGĀJU NOVADA DOME 


