
 
 
 
 
 
 

 
 

SĒDES PROTOKOLA IZRAKSTS 
Ilūkstē 
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Par neizpirkt ās zemes nomas l īguma pagarin āšanu  
Tamārai Prokopkinai  Š ēderes pagast ā 

        
                    

Atklāti balsojot ar 13 balsīm PAR, PRET – nav, ATTURAS – nav, novada dome nol ēma: 

1. Pagarin āt Tamārai Prokopkinai lauku apvidus neizpirktās zemes nomas līgumu ar 
01.06.2012. uz 10 gadiem  par zemes vienību 1,1 ha kopplatībā, kadastra apzīmējums 
4490 002 0226, Šēderes pagastā. 

2. Uzdot Šēderes pagasta pārvaldes vadītājam Romualdam Fedorovičam viena mēneša 
laikā noslēgt Vienošanos ar T.Prokopkinu par izmaiņām Lauku apvidus neizpirktās 
zemes nomas līgumā. 

 

 

Lēmums (administratīvais akts ) pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.  

 
 
Sēdes vadītājs               (personiskais paraksts)  M.Krievāns 
Sēdes protokoliste               (personiskais paraksts)  I.Bogdanova 
 
 
IZRAKSTS PAREIZS 
Ilūkstes novada pašvaldības 
Lietvedības nodaļas vadītāja                             I.Bogdanova 
Ilūkstē, ___.___.2012. 
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Par neizpirkt ās zemes nomas l īguma pagarin āšanu  
Tamārai Prokopkinai  Š ēderes pagast ā 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 
 

Izskatot Tamāras Prokopkinas, personas kods 301272-12113, dzīvo Skolas ielā 11-4, 
Šēderē, Šēderes pagastā, 09.05.2012. iesniegumu par lauku apvidus neizpirktās zemes nomas 
līguma pagarināšanu Tamārai Prokopkinai Šēderes pagastā un izvērtējot domes rīcībā esošo 
informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, dome konstatēja, ka T.Prokopkinai līguma termiņš ir 
līdz 31.05.2012.   

  Ņemot vērā iepriekš minēto un attīstības un uzņēmējdarbības komitejas 24.05.2012. 
atzinumu, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 
27.punktu, Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 2.daļu un Ministru Kabineta 30.08.2005. noteikumu 
Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas 
maksas aprēķināšanas kārtību” 2., 4. un 7.punktiem, atklāti balsojot ar 13 bals īm par, pret – 
nav, atturas – nav, novada dome nol ēma:  
 

1. Pagarin āt Tamārai Prokopkinai lauku apvidus neizpirktās zemes nomas līgumu ar 
01.06.2012. uz 10 gadiem  par zemes vienību 1,1 ha kopplatībā, kadastra apzīmējums 
4490 002 0226, Šēderes pagastā. 

2. Uzdot Šēderes pagasta pārvaldes vadītājam Romualdam Fedorovičam viena mēneša 
laikā noslēgt Vienošanos ar T.Prokopkinu par izmaiņām Lauku apvidus neizpirktās 
zemes nomas līgumā. 

3. Lēmums stājas spēkā septītajā dienā pēc tā nosūtīšanas T.Prokopkinai. 

 
     Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes Tiesu namā, Atbrīvošanas 
alejā 88, Rēzeknē, LV-4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
 
 
 
Sēdes vadītājs                                                                          Maigurs Krievāns 
 


