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SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 18/2014 

„Par neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību un nomas maksas apmēru  

Aknīstes novadā” 
 

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta  

30.10.2007. noteikumu Nr.735  

„Noteikumi par publiskas personas 

 zemes nomu" 18. punktu  

I. Vispārīgie jautājumi 

1. Aknīstes novada pašvaldības 2014.gada 27.augusta Saistošie noteikumi Nr.18/2014 „Par 

neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību un nomas maksas apmēru Aknīstes 

novadā” (turpmāk tekstā - Noteikumi) nosaka Aknīstes novada pašvaldības īpašumā, 

valdījumā vai turējumā esošu neapbūvētu zemesgabalu nomas maksas apmēru un 

lēmuma par zemesgabala iznomāšanu pieņemšanas kārtību.  

2. Saistošie noteikumi attiecas uz juridiskām un fiziskām personām, kuras vēlas nomāt 

Aknīstes novada pašvaldības īpašumā, valdījumā vai turējumā esošo neapbūvētu 

zemesgabalu un ir par to iesniegusi atbilstošu iesniegumu Aknīstes novada pašvaldībā 

(turpmāk tekstā – Pašvaldība) vai Asares un Gārsenes pagastu pārvaldēs (turpmāk tekstā 

– pagasta pārvalde).  

 

 

II. Neapbūvētu zemesgabalu nomas maksas apmērs 

3. Neapbūvēta zemesgabala bez apbūves tiesībām nomas maksa tiek noteikta pamatojoties 

uz zemesgabala kadastrālo vērtību. Pašvaldībai ir tiesības noteikt nomas maksu, izvērtējot 

katru gadījumu individuāli, ņemot vērā zemesgabala platību, konfigurāciju, atrašanās 

vietu u.c. apstākļus, kas raksturo zemesgabalu. Minimālā nomas maksa gadā ir:   

3.1. zemei lauku apvidos, kura tiek izmantota personisko palīgsaimniecību vajadzībām 

- Aknīstes novada domes lēmumā noteiktā apmērā ne mazāk kā 1,5% no zemes 

kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā EUR 7,00; 
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3.2. zemei pilsētās, kuru nodod pagaidu lietošanā sakņu (ģimenes) dārzu ierīkošanai – 

Aknīstes novada domes lēmumā noteiktā apmērā ne mazāk kā 1,5% no zemesgabala 

kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā EUR 7,00; 

3.3. ja neapbūvēts zemes gabals tiek iznomāts citiem mērķiem zemei lauku apvidos – 

Aknīstes novada domes lēmumā noteiktā apmērā, bet ne mazāk kā 3% no zemes 

kadastrālās vērtības. 

4. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Aknīstes novada domes 

izdevumā „Aknīstes Novada Vēstis”. 
 

 

 

Domes priekšsēdētāja       V.Dzene 


