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Par pašvaldības zemes nomas līguma pagarināšanu un papildus zemes platības
piešķiršanu biedrībai „Dvietiņa” Dvietes pagastā
Izskatot biedrības „Dvietiņa”, reģ.Nr. 40008083655, juridiskā adrese “Pagasta pārvalde”,
Dvietē, Dvietes pagasts, 14.06.2017. iesniegumu par zemes nomas 21.08.2013. līguma
pagarināšanu un papildus zemes platības piešķiršanu nomā Dvietes parkā, un izvērtējot domes
rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, dome konstatēja, ka ar biedrību „Dvietiņa”
noslēgtā nomas līguma termiņš ir līdz 19.08.2023., biedrībai Lauku atbalsta dienesta apstiprinātā
projekta “Dvietes sporta un rotaļu laukuma pārbūve” īstenošanai ir nepieciešams ilgāks nomas
termiņš un papildus zemesgabals; biedrībai nekustamā īpašuma nodokļa un nomas maksas parādu
nav.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17. un
27.punktiem, Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas
zemes nomu” 4. punktu, 6.2. un 6.3. apakšpunktiem, ar 13 balsīm PAR (Stefans Rāzna, Maigurs
Krievāns, Artūrs Bogdanovičs, Guntars Cepurītis, Jānis Krievāns, Vitolds Kveders, Jāzeps Mačuks,
Dainis Millers, Artis Simanovičs, Dace Stalidzāne, Kristaps Averjanovs, Andis Ķīsis, Irēna Kūliņa),
PRET – nav, ATTURAS – nav, novada dome nolēma:
1. Pagarināt biedrībai “Dvietiņa” nomas līgumu zemesgabalam 0,6 ha platībā no pašvaldības
īpašumā esošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4454 008 0383 un piešķirt nomā papildus
zemesgabalu 0,10 ha no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4454 008 0383 Dvietes pagastā
līdz 31.12.2027. sporta funkciju nodrošināšanai - sporta un rotaļu laukuma pārbūvei un noteikt
atvieglotu nomas maksu EUR 1,00 (viens euro un 00 centi) gadā. Nomnieks papildus nomas maksai
iznomātājam maksā LR likumos noteiktos nodokļus.
2. Uzdot pašvaldības izpilddirektoram viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas noslēgt
zemes nomas līgumu ar biedrību „Dvietiņa”.
3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona tiesas
attiecīgajā tiesu namā atbilstoši Administratīvā procesa likuma 189. pantā noteiktajam.
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