
 
 

 
 

 
 

LĒMUMS 
                                               Ilūkstē      

2018.gada 30.augustā                                                                                            Nr. 297 
                                                                                     prot. Nr.9, 12.§   

 
Par neizpirktās zemes nomas līgumu pagarināšanu Šēderes pagastā 

 
   Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

27.punktu, Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas  
pabeigšanas likuma 25.panta otro daļu un Ministru kabineta 30.08.2005. noteikumu Nr.644 
„Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līgumu noslēgšanas un nomas maksas 
aprēķināšanas kārtību” 2., 4. un 7. punktiem  un ņemot vērā attīstības un uzņēmējdarbības komitejas 
27.08.2018. atzinumu (prot.Nr.9, 5.A§) par Lauku apvidus zemes nomas līgumu termiņu 
pagarināšanu sakarā ar līguma darbības termiņa izbeigšanos, pušu līgumsaistību izpildi un 
nomnieka lūgumu pagarināt noslēgtā līguma darbības termiņu, ar 10 balsīm PAR (Stefans Rāzna, 
Maigurs Krievāns, Artūrs Bogdanovičs, Guntars Cepurītis, Vitolds Kveders, Jānis Krievāns, Dainis 
Millers, Artis Simanovičs, Dace Stalidzāne, Viktors Jasiņavičs), PRET– nav, ATTURAS – nav, 
novada dome nolēma:  

1. Pagarināt 26.08.2009. Lauku apvidus zemes nomas līgumu Nr.4-5/118 uz 10 gadiem par 
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4490 009 0069 – 0,0543 ha platībā Šēderes pagastā, 
kas noslēgts ar nomnieku J.B. 

2. Pagarināt 14.04.2009. Lauku apvidus zemes nomas līgumu Nr.4-5/83 uz 10 gadiem par 
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4490 002 0315 – 1,0 ha platībā Šēderes pagastā, kas 
noslēgts ar nomnieku L.D. 

3. Pagarināt 16.04.2009. noslēgto Lauku apvidus zemes nomas līgumu Nr.4-5/82 uz 10 gadiem 
par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4490 002 0304 – 0,4 ha platībā Šēderes pagastā, 
ar nomniekiem L.B. un J.D. (katram 1/2 domājamā daļa). 

4. Pagarināt 09.03.2009. Lauku apvidus zemes nomas līgumu Nr.4-5/75 uz 10 gadiem par 
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4490 005 0117 – 1,5 ha platībā Šēderes pagastā, kas 
noslēgts ar nomnieku E.R. 

5. Pagarināt 20.05.2009. Lauku apvidus zemes nomas līgumu Nr.4-5/87 uz 10 gadiem par 
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4490 006 0056 – 11,4 ha platībā Šēderes pagastā, 
kas noslēgts ar nomnieci S.K. 

6. Uzdot Šēderes pagasta pārvaldniecei M.Petrovai viena mēneša laikā no šī lēmuma spēkā 
stāšanās dienas noslēgt Ilūkstes novada pašvaldības vārdā vienošanos par izmaiņām lēmumā 
minētajā Lauku apvidus zemes nomas līgumā ar lēmumā minēto nomnieku. 

7. Lēmums stājas spēkā septītajā dienā pēc tā nosūtīšanas adresātiem. 

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 
 


