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Lēmums Nr.104

Nodomu protokola par zemes nomu parakstīšana
(ziņo: Sarmīte Stepiņa)
Aizkraukles novada pašvaldība saņēmusi Dāvja BIČKOVIČA, personas kods
280389-11884, adrese: Bērzu ielā 8-50, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV 5101,
2016.gada 5.maija iesniegumu ar lūgumu noslēgt nodomu protokolu par zemes
iznomāšanu sakarā ar piedalīšanos “Aizkraukles rajona partnerība” izsludinātajā
projektu konkursā ELFLA aktivitātē 19.21 “Vietējās ekonomikas stiprināšanas
iniciatīvas”, iesniedzot projektu – “inovatīva sēklu diedzēšanas konteineru ražotne”.
Iesniedzējs lūdz, ja projektu apstiprinās, iznomāt pašvaldības īpašumā esošo zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu Nr.3201 051 0303, Jaunceltnes ielā 28C, Aizkraukle,
Aizkraukles nov., platība 1.0001 ha, un noslēgt nomas līgumu uz 10 gadiem ar mērķi
būvniecībai.
Zemes vienība reģistrēta Aizkraukles pilsētas zemesgrāmatas nodalījums
Nr.100000297590, uz pašvaldības vārda 07.12.2006.
Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 10 punkts nosaka, ka
pašvaldība sekmē saimniecisko darbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā.
Pieprasītais zemes gabals atrodas saskaņā ar Aizkraukles novada pašvaldības teritorijas
plānojumu 2014.-20126.gadam publiskās apbūves teritorijā un saskaņā ar noteikumu
68.1.2.paredzta tirdzniecības un pakalpojumu objektu apbūvei, atbilstošs pieprasītajam
mērķim.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 10.punktam,
2007.gada 30.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas
personas zemes nomu”, atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (Anita BICKA, Juris
BENJAVS, Edgars BRICIS, Armands KASPARĀNS, Guntis KLŪGA, Anita
OSTROVSKA, Valdis PADOMS, Edgars RATNIEKS, Zane ROMANOVA, Anta
TEIVĀNE, Indra VĪKSNA), PRET – nav; ATTURAS – 1 balss (Jānis BELICKIS),
Aizkraukles novada dome NOLEMJ:
1.

Apstiprināt sagatavoto nodomu protokolu par zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu Nr.3201 051 0303, Jaunceltnes ielā 28C, Aizkraukle, Aizkraukles
nov., platība 1.0001 ha iznomāšanu un noslēgt nomas līgumu uz 10 gadiem ar
Dāvi BIČKOVIČU, ja aktivitātes ietvaros iesniegtais projekts tiks apstiprināts.
Iznomāšana mērķis – būvniecība.

2.

Aizkraukles novada domes priekšsēdētāja vietniecei Antai TEIVĀNEI parakstīt
nodomu protokolu ar Dāvi BIČKOVIČU.

3.

Ja Dāvja BIČKOCIČA iesniegtais projekts netiks apstiprināts, Aizkraukles
novada domes pieņemtais lēmums, pievienotais un parakstītais nodomu
protokols zaudē spēku.

Sēdes vadītājs,
domes priekšsēdētāja vietniece

A.Teivāne

