
 
 
 
 
 

Saistošie noteikumi   
Ilūkstē 

2018.gada 31.maijā 
                Nr. 7/2018 

                                                                                                                             
APSTIPRINĀTI 

ar Ilūkstes novada domes  
31.05.2018. lēmumu Nr.193 

 (prot.Nr.6, 17.§) 

                                                                                                                                  

Grozījumi Il ūkstes novada pašvaldības 2018.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos 
Nr.3/2018 „Par Ilūkstes novada pašvaldības neapbūvētas zemes nomu”” 

 
 

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 
30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas 

 personas zemes nomu" 18.punktu 
 
 
1. Izdarīt Ilūkstes novada pašvaldības 2018.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3/2018 

„Par Ilūkstes novada pašvaldības neapbūvētās zemes nomu” šādus grozījumus: 

1.1. svītrot  saistošo noteikumu 2.punkta ievaddaļas pirmos divus teikumus; 

1.2. izteikt saistošo noteikumu 2.1. apakšpunktu šādā redakcijā “2.1. zemei lauku 
apvidos, kura tiek izmantota personisko palīgsaimniecību vajadzībām atbilstoši likuma “Par 
zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos”7.pantam - 3% apmērā no zemes kadastrālās 
vērtības”;   

1.3. svītrot  saistošo noteikumu 3. un 4. punktu. 

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas pašvaldības informatīvajā 
izdevumā „Il ūkstes Novada Vēstis”. 

 

 

Domes priekšsēdētājs       Stefans Rāzna 

 
 
 
 
 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 
IL ŪKSTES NOVADA DOME  

 Brīvības ielā 7, Ilūkstē, LV-5447    
Tālr. 65447850,  fakss 65462245, e-pasts dome@ilukste.lv 



 
Paskaidrojuma raksts 

Ilūkstes novada pašvaldības 2018. gada 31.maija saistošajiem noteikumiem Nr.7/2018 
“Groz ījumi Il ūkstes novada pašvaldības 2018.gada 31.janvāra saistošajos 

noteikumos Nr.3/2018 „Par Ilūkstes novada pašvaldības neapbūvētās zemes nomu”” 
 

Pašreizējās situācijas raksturojums 
 

2018.gada 31. janvārī jaunā redakcijā tiek izdoti  
pašvaldības saistošie noteikumi Nr.3/2018 „Par 
Ilūkstes novada pašvaldības neapbūvētās zemes 
nomu”. 2018.gada 11.aprīlī Saistošie noteikumi ir 
publicēti pašvaldības informatīvajā izdevumā 
„Il ūkstes Novada Vēstis”.  

Saistošo noteikumu projekta 
nepieciešamības raksturojums, dokumenta 
būtība 

Saistošie noteikumi tiek grozīti, atbilstoši Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 
atzinumam. 

Īss Saistošo noteikumu projekta satura 
izklāsts 

Saistošajos noteikumos netiek mainīts pašvaldības 
neapbūvēto zemesgabalu nomas maksas apmērs. 

Saistošo noteikumu projekta iespējamā 
ietekme uz pašvaldības budžetu 

Pašvaldības budžeta ieņēmumi paliek nemainīgi, 
jo netiek mainīts pašvaldības neapbūvēto 
zemesgabalu nomas maksas apmērs. 

Saistošo noteikumu projekta iespējamā 
ietekme uz uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā 
 

Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums attiecas 
uz personām, kuras novada administratīvajā 
teritorijā nomā pašvaldībai piederošu vai 
piekrītošu neapbūvētu zemesgabalu bez apbūves 
tiesībām. 

Normatīvie akti, saskaņā ar kuriem 
Saistošie noteikumi sagatavoti 

Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra 
noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas 
personas zemes nomu” 18.punkts. 

Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām saistībā ar Saistošo 
noteikumu projektu 
 

Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas. 

 
 
 
Domes priekšsēdētājs                                                               Stefans Rāzna 
 
 

 


