pielikums
Aizkraukles novada domes
2016.gada 10.maija sēdes
lēmumam Nr.104 (protokols Nr.7, 1.§)

Nodomu protokols par zemes nomu
Aizkraukle, 2016.gada 10.maijā

Nr._________

Aizkraukles novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.9000072812, Lāčplēša ielā 1A, Aizkrauklē,
LV 5101, pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieces Antas TEIVĀNES personā, kura rīkojas
saskaņā ar pašvaldības Nolikumu, turpmāk – Pašvaldība, un
Dāvis Bičkovičs, personas kods 280389-11884, adrese: Bērzu ielā 8-50, Aizkraukle,
Aizkraukles nov., LV 5101, turpmāk – Projekta iesniedzējs, kopā saukti Puses vai katrs atsevišķi
Puse, noslēdz šādu Nodomu protokolu par zemes nomu – turpmāk protokols:
1.Nodomu protokola priekšmets
Saskaņā ar Aizkraukles novada domes 10.05.2016.gada lēmumu Nr. __ (protokols Nr. __,
__§.) Puses vienojas: ja aktivitātes ietvaros Projekta iesniedzēja projekts – “inovatīva sēklu
diedzēšanas konteineru ražotne” tiks apstiprināts, pašvaldība iznomā zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu Nr.3201 051 0303, Jaunceltnes ielā 28C, Aizkraukle, Aizkraukles nov., platība
1.0001 ha, un noslēdz nomas līgumu uz 10 gadiem ar mērķi būvniecībai. Zemes vienība reģistrēta
Aizkraukles pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000297590 uz pašvaldības vārda
07.12.2006.
2.Puses vienojas par sekojošo:
2.1.Dāvis Bičkovičs:
2.1.1.ja aktivitātes ietvaros projekts tiks apstiprināts, viena mēneša laikā pēc apstiprināšanas
noslēdz ar pašvaldību zemes nomas līgumu vai paziņo pašvaldībai par projekta virzību;
2.1.2. ja zemes nomas līgums tiks noslēgts, maksā atbilstoši normatīvajiem aktiem nomas
maksu un nodokļus;
2.1.3.apliecina, ka ir iepazinies ar datorizēto zemes grāmatu izdrukas par zemes vienību.
2.2.Pašvaldība:
2.1.Nosldzt zemes nomas līgumu atbilstoši protokola 1.punktam ar atļauj celt objektu kā
patstāvīgu īpašumu.
3.Nobeiguma noteikumi
3.1.Nodomu protokols stājas spēkā ar Pušu parakstīšanas brīdi un tiek noslēgt līdz tajā
paredzēto pasākumu un Pušu saistību izpildei.
3.2.Strīdus un nesaskaņas, kas rodas nodomu protokola izpildes rezultātā vai sakarā ar nodomu
protokolu Puses risina savstarpējo pārrunu ceļā.
3.3.Jebkluri grozījumi vai papildinājumi nodomu protokolā noformējumi rakstveidā un tie
kļūst par protokola neatņemamu sastāvdaļu.
3.4.Nodomu protokols sastādīts un parakstīts uz 1 (vienas) lapas 2 (divos) eksemplāros, katrai
Pusei pa vienam eksemplāram.
Aizkraukles novada pašvaldība
Domes priekšsēdētāja vietniece Anta Teivāne

Projekta iesniedzējs
Dāvis Bičkovičs

