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protokols Nr.6, 29.p.

LĒMUMS Nr.185
Par Aizkraukles novada domes 28.12.2017. lēmuma Nr.269 (protokols Nr.12, 9.§.”Par
pašvaldības zemes iznomāšanu” atcelšanu
Ar Aizkraukles novada domes 2017.gada 28.decembra lēmuma Nr.269 (protokols Nr.12,
9.§.) RA iznomāta zeme 0,7 ha platībā, palīgsaimniecības vajadzībām pašvaldības zemes vienību
(kadastra apzīmējums 32440040188) Aizkraukles pagastā, Aizkraukles novadā uz 5 (pieciem)
gadiem, sākot no 2018.gada 1.janvāra līdz 2022.gada 31.decembrim.
Lēmuma 3.punktā noteikts, ka viena mēneša laikā RA jāparaksta (jānoslēdz) nomas vai
vienošanās līgumu ar Aizkraukles novada pašvaldību. Ja minētajā termiņā zemes nomas līgums
netiek parakstīts, persona zaudē nomas tiesības uz iznomāto zemi.
RA ir aicināts gan telefoniski, gan nosūtot īsziņu parakstīt zemes nomas līgumu. Persona
nav atsaukusies noteiktajā laikā un zemes nomas līgums nav parakstīts.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti
balsojot: ar 12 balsīm "Par" (Anita BICKA, Ingūna GRANDĀNE, Guntis JANKOVSKIS,
Armands KASPARĀNS, Leons LĪDUMS, Anita OSTROVSKA, Valdis PADOMS, Edgars
RATNIEKS, Zane ROMANOVA, Nikolajs SOKOLS, Anta TEIVĀNE, Arvis UPĪTS), "Pret" –
nav, "Atturas" – nav, Aizkraukles novada dome NOLEMJ:
1.

Atcelt Aizkraukles novada domes 2017.gada 28.decembra lēmumu Nr.269 (protokols
Nr.12,9.§.) “Par pašvaldības zemes iznomāšanu RA”.

2.

Atzīt par spēkā neesošu 2017.gada 28.decembrī sagatavoto zemes nomas līgumu Nr. 2.73/17/121.

3.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, lēmums stājas spēkā ar brīdi,
kad tas paziņots adresātam, bet sūtot pa pastu- septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā.

4.

Lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.panta pirmo, otro daļu, 189.panta
pirmo daļu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža var pārsūdzēt Administratīvās
rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja (fiziskā persona- pēc deklarētās
dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona- pēc juridiskās
adreses).

5.

Lēmumu nosūtīt RA uz norādīto adresi.

Sēdes vadītājs,
domes priekšsēdētājs

Šis dokuments ir elektroniski
parakstīts ar drošu elektronisko
parakstu un satur laika zīmogu
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