
 
 
 
 
 
 
 

LĒMUMS 
                                               Ilūkstē      

2016.gada 24.novembrī                                                                                        Nr.445  
                                                                                         prot. Nr.16, 26.§    
 

Par pašvaldības zemes vienības (4444 004 0081) Bebrenes pagastā 
nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu 

  
 

Dome, iepazinusies ar informāciju par zemes nomas tiesību izsoli Bebrenes pagastā, 
konstatēja:  
1) 08.11.2016. notika pašvaldības zemes nomas tiesību izsole, saskaņā ar Ilūkstes novada domes 

27.10.2016. lēmumu Nr. 410 (prot. 15, 19.&) „Par pašvaldības zemes vienības (4444 004 
0081) Bebrenes pagastā nomas tiesību izsoli”; 

2) saskaņā ar izsoles komisijas 08.11.2016. protokolu Nr.9, izsoles uzvarētājs ZS „Laimneši”, 
reģ.Nr.LV51501021981, adrese: „Laimneši”, Bebrene, Bebrenes pagasts, Ilūkstes novads, 
LV-5439; nosolītās nomas maksas apmērs EUR 404,00 gadā (bez PVN). 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās 
daļas 14.punkta a) apakšpunktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru Kabineta 30.10.2007. 
noteikumu Nr. 735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18. un 19. punktiem, Ilūkstes 
novada pašvaldības  27.03.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.3/2014 „Par neapbūvētu 
zemesgabalu iznomāšanas kārtību un nomas maksas apmēru Ilūkstes novadā”, 08.11.2016. 
pašvaldības zemes Bebrenes pagastā zemes nomas tiesību izsoles komisijas protokolu Nr. 9., un 
attīstības un uzņēmējdarbības komitejas 21.11.2016. atzinumu (prot.Nr.13, A21.§, lēm.Nr.432), ar 
10 balsīm PAR (Stefans Rāzna, Maigurs Krievāns, Inese Vuškāne, Artūrs Bogdanovičs, Dainis 
Millers, Pēteris Makaveckis, Guntars Cepurītis, Jānis Krievāns,  Imants Rubļevskis, Inese Ziediņa), 
PRET – nav, ATTURAS – 4 (Andis Ķīsis, Ilvars Ķīsis, Kristaps Averjanovs, Viktors Jasiņavičs), 
novada dome nolēma: 

1. Apstiprināt 08.11.2016. notikušās Ilūkstes novada pašvaldības nekustamā īpašuma - zemes 
Bebrenes pagastā nomas tiesību izsoles rezultātus un par uzvarētāju atzīt ZS „Laimneši”, 
reģ.Nr.51501021981, adrese: „Laimneši”, Bebrene, Bebrenes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5439, 
kura par izsoles objektu zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4444 004 0081 daļu 2.0 ha platībā 
ir nosolījusi augstāko nomas maksu EUR 404,00 (četri simti četri euro un 00 centi) gadā (bez 
PVN).  

2. Uzdot Bebrenes pagasta pārvaldes vadītājai Benitai Štrausai viena mēneša laikā no lēmuma 
pieņemšanas dienas noslēgt zemes nomas līgumu ar ZS „Laimneši” uz 5 gadiem, nosakot nomas 
maksu EUR 404,00 gadā (bez PVN). 

3. Noteikt, ka papildus nomas maksai nomnieks maksā nekustamā īpašuma nodokli un pievienotās 
vērtības nodokli.  

 
 
Domes priekšsēdētājs                                                                        Stefans Rāzna 


