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Par zemes un ēku iznomāšanu biedrībai „Bebrenes vidusskolas biedrība”
Bebrenes pagastā

Izskatot „Bebrenes vidusskolas biedrības”, reģistrācijas Nr.40008072505, juridiskā adrese
Bebrenes pagasts, Ilūkstes novads, 11.05.2011. iesniegumu par zemes un ēku iznomāšanu no
pašvaldības īpašuma „Bebrenes tehnikums” un izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar
lietu saistītos apstākļus, dome konstatēja, ka pieprasītā zemes vienība, kadastra apzīmējums
4444 002 0373, uz kuras atrodas pašvaldības īpašumā esošās ēkas, kadastra apzīmējumi
4444 002 0373 001, 002, šobrīd nevienam nav iznomātas.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas
13.punktu, 21.panta 1.daļas 14. punkta b)apakšpunktu un 21.panta 1.daļas 27.punktu, Ministru
kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts un pašvaldības zemes nomu”
1.2., 16.2 un 18.1.punktiem un Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas
un maiņas kārtība” 16.1.punktu un 1. un 2.pielikumiem un ņemot vērā attīstības un
uzņēmējdarbības komitejas 19.05.2011. atzinumu, atklāti balsojot ar 13 balsīm PAR, PRETnav, ATTURAS- nav, novada dome nolēma:
1. Iznomāt biedrībai „Bebrenes vidusskolas biedrība” zemes vienību, kadastra apzīmējums
4444 002 0373 - 0.76 ha kopplatībā (no zemes īpašuma, kadastra Nr. 4444 002 0370) un
uz tās esošās ēkas ar kadastra apzīmējumiem 4444 002 0373 001 - 325 m2 un 4444 002
0373 002 - 95 m2 uz 10 gadiem, nosakot nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0101 –
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
2. Noteikt atvieglotu telpu nomas maksu Ls 1.00 (viens lats) mēnesī un PVN, zemes nomas
maksu 0.5% gadā no zemesgabala kadastrālās vērtības.
3. Uzdot pašvaldības izpilddirektorei L.Dudarei viena mēneša laikā no šī lēmuma spēkā
stāšanās dienas noslēgt zemes nomas līgumu ar biedrību „Bebrenes vidusskolas biedrība”.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes Tiesu namā, Atbrīvošanas
alejā 88, Rēzeknē, LV-4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
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