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Grozījumi Dundagas novada domes 
2013.gada 24.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2  

„Par zemesgabalu nomas maksas apmēru”  
 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
43.panta trešo daļu; Ministru kabineta 2007.gada 

30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par 
publiskas personas zemes nomu” 18.punktu 

 
 

Izdarīt Dundagas novada pašvaldības 2013.gada 24.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par 
zemesgabalu nomas maksas apmēru” šādus grozījumus: 
 
1. Izteikt saistošo noteikumu 8.punktu šādā redakcijā: 
 
„8. Nomas līgumu par neapbūvēta zemesgabala, kuru nav tiesības apbūvēt, nomu slēdz uz 
termiņu, kas nav ilgāks par 12 gadiem.” 
 
2. Izteikt saistošo noteikumu 9.punktu šādā redakcijā: 
 
„9. Nomas līgumu par neapbūvēta zemesgabala, kuru ir tiesības apbūvēt, un apbūvēta 
zemesgabala nomu slēdz uz termiņu, kas nav ilgāks par 30 gadiem.” 
 
 
 
Dundagas novada domes priekšsēdētājs G.Laicāns 



Paskaidrojuma raksts 
Dundagas novada domes 2017.gada ___._______________ 

 saistošajiem noteikumiem Nr._____ 
 

“Grozījumi Dundagas novada domes  
2013.gada 24.janvāra saistošajos noteikumos  

Nr.2 „Par zemesgabalu nomas maksas apmēru”” 
 

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts 
 
Saistošajos noteikumos izdarīti grozījumi, lai mainītu pašvaldības nekustamo īpašumu nomas 
termiņus. 
 

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums 
 
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.1 panta 
1.daļa nosaka, ka, ja likumā vai Ministru kabineta noteikumos nav paredzēts citādi, kustamās 
mantas nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav ilgāks par pieciem gadiem, zemes nomas līgumu 
— uz laiku, kas nav ilgāks par 30 gadiem, bet cita nekustamā īpašuma nomas līgumu — uz 
laiku, kas nav ilgāks par 12 gadiem. 
 

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu 
 
Neietekmē. 
 
4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarb ības vidi pašvaldības 
teritorij ā 
 
Neietekmē. 
 
5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām 
 
Neietekmē. 

 
6. Informācija par konsultācijām ar priv ātpersonām 
 
Nav notikušas. 
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