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LĪVĀNOS

2022. gada 26. maijs

Nr. 9-28

28. Par zemes vienības atkārtotu nomas tiesību izsoli.
2022.gada 31.martā Līvānu novada dome pieņēma lēmumu
Nr. 6-29 *Par zemes
vienības nomas tiesību izsoli” un apstiprināja zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu
7652 005 0169 Jersikas pagastā Līvānu novadā nomas
tiesību izsoles noteikumus.
2022.gada 17.aprīlī Līvānu novada domes Privatizācijas un pašvaldības
mantas
atsavināšanas komisija pieņēma lēmumu Nr.
1.3.17/22/18(2) "Zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 7652 005 0169 Jersikas
pagastā, Līvānu novadā nomas tiesību
izsole”, saskaņā ar kuru izsole atzīta par nenotikušu,
jo sludinājumā un izsoles
noteikumos norādītajā pieteikumu iesniegšanas
termiņā neviens pretendents nebija
iesniedzis pieteikumu.
Zemes vienība 0,9253 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7652 005 0169, kas
atrodas Jersikas pagastā, Līvānu novadā, ar Līvānu novada domes
2020. gada 30.
decembra sēdes lēmumu Nr. 3-15 „Par zemes
rezerves fondā ieskaitīto zemes vienību
un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto
zemes vienību Jersikas pagastā atzīšanu
par piekrītošu Līvānu novada pašvaldībai un ierakstīšanu
zemesgrāmatā uz Līvānu
novada pašvaldības vārda”, atzīta
par Līvānu novada pašvaldībai piekrītošo zemi.
Zemes vienība ir neapbūvēta, lietošanas
mērķis — zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība
lauksaimniecība.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas
2.punktu un
otrās daļas 3. punktu, 21. panta pirmās daļas 17. un 27.
punktu, Publiskas personas
finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma
3. panta 2. punktu,
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
31.panta pirmo daļu, Ministru
kabineta 2018. gada 19. Jūnija noteikumu Nr. 350 „Publiskas
personas zemes nomas un
apbūves tiesības noteikumi” 28., 32. un 40. punktu,
ņemot vērā Līvānu novada domes
2019. gada 19. decembra lēmumu Nr. 16-26 *Par
lauksaimniecības zemes nomas
pakalpojumu maksas cenrāža apstiprināšanu” un 2022.gada 17.maija Līvānu
novada
domes Privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas
komisijas lēmumu Nr.

ir

19.maija
1.3.17/22/18(2) un lēmumu Nr. 1.3.17/22/18(3), Finanšu komitejas 2022.gada
12 balsīm "Par" (Andrejs
ierosinājumu, Līvānu novada dome atklāti balsojot ar
Jānis Klaužs,
Bondarevs, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Ivans Matrosovs,
Romanovskis, Sanita Pinupe,
Kaspars Stikāns, Maija Spūle, Mārīte Vilcāne, Pēteris
Valdis Labinskis), "Pret" — nav, "Atturas" — nav
NOLEMSJ:

7652 005
Atzīt 2022.gada 17.maija zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
0169 Jersikas pagastā, Līvānu novadā nomas tiesību izsoli par nenotikušu.
7652 005
2. Iznomāt zemes vienību 0,9253 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
atkārtotā (otrajā)
0169 Jersikas pagastā, Līvānu novadā, nomnieku noskaidrojot
1.

mutiskā izsolē.

0169 Jersikas
3. Apstiprināt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7652 005

noteikumus.
pagastā, Līvānu novadā, nomas tiesību izsoles
atsavināšanas
4. Līvānu novada domes Privatizācijas un pašvaldības mantas
komisijai organizēt nomas objekta nomas tiesībuizsoli.
Nekustamo
5. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
Vilcāne.
īpašumu un vides pārvaldības nodaļas vadītāja Antra
Pielikumā:

ar kadastra apzīmējumu 7652 005 0169
Jersikas pagastā, Līvānu novadā atkārtotās (otrās)
nomas tiesību izsoles noteikumi uz 14 lpp.
zemes vienības

Sēdes vadītājs
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