
 
 

 
 

 
 
 

LĒMUMS 
                                               Ilūkstē      

 
2017.gada 28.decembrī                                                                               Nr. 448 

                                                                                        prot. Nr.20, 23.§   
 

Par telpu nomu pašvaldības nekustamajā īpašumā Tirgus laukums 18, Subatē 
 

Izskatot SIA “Domes aptieka”, reģistrācijas Nr.41503030811, juridiskā adrese Tirgus laukums 18, 
Subate, 27.11.2017. iesniegumu par nedzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu un izvērtējot domes 
rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, dome konstatēja: nekustamais īpašums, kas sastāv no 
zemes un ēkām, Tirgus laukums 18, Subate, kadastra Nr. 4415 002 0040, pieder pašvaldībai (zemesgrāmatas 
nodalījums Nr.100000107964); ēkā, kurā atrodas Subates pilsētas un Prodes pagasta pārvalde, telpas (telpu 
grupas kadastra apzīmējums 4415 002 0040 001 001) Nr.3, Nr.4 un Nr.6,  50,4 kv.m. kopplatībā, ir 
iznomātas SIA “Domes aptieka” aptiekas vajadzībām, saskaņā ar 10.01.2011. nedzīvojamo telpu nomas 
līgumu Nr. 2011/03; SIA “Domes aptieka” valdes loceklis lūdz pagarināt nedzīvojamo telpu nomas līgumu. 

Ņemot vērā augstāk minēto, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 
pirmās daļas 2.punktu, Ministru Kabineta 08.06.2010. noteikumu Nr.515 „Noteikumi par publiskas personas 
mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem”, 
1.2 punktu, kas nosaka „.. nomas maksas noteikšanas metodiku un izņēmumus..”, 7.punktu, kas nosaka, ka 
„l ēmumu par nomas objekta nodošanu iznomāšanai pieņem iznomātājs” , 8.punktu, kas nosaka, ka 
„..noteikto nomas objekta iznomāšanas kārtību piemēro neatkarīgi no tā, vai lēmumu par nomas objekta 
nodošanu iznomāšanai pieņēmis iznomātājs pēc savas iniciatīvas vai pamatojoties uz nomas tiesību 
pretendenta ierosinājumu”, 9.punktu, kas nosaka, ka “..iznomātājam ir tiesības izlemt, vai attiecīgā nomas 
līguma termiņu pagarināt ar nomnieku (nerīkojot izsoli), kas labticīgi pildījis attiecīgajā līgumā noteiktos 
nomnieka pienākumus, tai skaitā tam nav nenokārtotu parādsaistību pret iznomātāju..” kā arī ņemot vērā 
attīstības un uzņēmējdarbības jautājumu komitejas 27.12.2017. atzinumu (prot.15, 7.A§), ar 10 balsīm PAR 
(Stefans Rāzna, Maigurs Krievāns, Artūrs Bogdanovičs, Jānis Krievāns, Vitolds Kveders, Jāzeps Mačuks, 
Dainis Millers, Artis Simanovičs, Dace Stalidzāne, Viktors Jasiņavičs), PRET– nav, ATTURAS – nav, 
novada dome nolēma: 

1. Pagarināt SIA “Domes aptieka” 04.01.2011. nedzīvojamo telpu nomas līgumu Nr.2011/03 nekustamā 
īpašuma Tirgus laukums 18, Subatē (kadastra Nr. 4415 002 0040) telpām Nr.3, Nr.4 un Nr.6 kopējā 
platībā 50,4 kv.m., telpu grupas kadastra apzīmējums 4415 002 0040 001 001, uz 5 (pieciem) gadiem. 

2. Uzdot Ilūkstes novada pašvaldības izpilddirektora p.i. viena mēneša laikā noslēgt vienošanos par 
grozījumiem nedzīvojamo telpu nomas līgumā Nr.2011/03. 

3. Lēmums stājas spēkā septītajā dienā pēc tā nosūtīšanas A.P.  
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona tiesas 
attiecīgajā tiesu namā atbilstoši Administratīvā procesa likuma 189.pantā noteiktajam. 
 

Domes priekšsēdētājs                                                                   Stefans Rāzna 


