
 

RIEBIŅU NOVADA DOME 
Reģistrācijas Nr. 90001882087 

Saules iela 8, Riebiņi, Riebiņu novads, LV-5326 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 1/2020 
Riebiņu novada Riebiņu pagastā 

2020. gada 21. janvārī 

Par neapbūvēta Riebiņu novada pašvaldībai piederoša vai piekrītoša 

zemesgabala nomas maksu 

APSTIPRINĀTI 

Ar Riebiņu novada domes 21.01.2020. 

lēmumu Nr.6 (prot. Nr. 2 ) 

 

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija  

noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas 

 un apbūves tiesības noteikumi” 31.punktu 

 

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā Riebiņu novada 

pašvaldība aprēķina nomas maksu par pašvaldībai piederošu vai piekrītošu neapbūvētu 

zemesgabalu vai tā daļu (turpmāk – Neapbūvēts zemesgabals), kurā netiek veikta 

saimnieciskā darbība. 

 

2. Neapbūvētam zemesgabalam lauku apvidū, kas tiek izmantots personisko palīgsaimniecību 

vajadzībām atbilstoši likuma "Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos" 7. 

pantam ar nosacījumu, ka nomnieks neapbūvētajā zemesgabalā neveic saimniecisko 

darbību, kurai samazinātas nomas maksas piemērošanas gadījumā atbalsts nomniekam 

kvalificējams kā komercdarbības atbalsts, nomas maksa tiek noteikta: 

 

2.1. par zemesgabalu līdz 500 m2 – 3 % apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības, 

bet ne mazāka kā 7,00 EUR gadā; 

2.2. par zemesgabalu no 501 m2 līdz 5000 m2 – 3 % apmērā no zemesgabala kadastrālās 

vērtības, bet ne mazāka kā 10,00 EUR gadā; 

2.3. par zemesgabalu ar platību no 5001 m2 līdz 20000 m2 – 3 % apmērā no zemesgabala 

kadastrālās vērtības, bet ne mazāka kā 20,00 EUR gadā. 

3. Neapbūvēta zemesgabala, kas ir starpgabals un kura platība ir lielāka par 1,5ha, nomas 

maksa gadā ir 1,5% no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāka kā 10 euro par 

hektāru. 

 

4. Saistošie noteikumi stājas spēkā ar 2020. gada 1. aprīli. 
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Saistošo noteikumu Nr. 1/2020   "Par neapbūvēta pašvaldības zemesgabala nomas 

maksas aprēķināšanas kārtību Riebiņu novadā" 

paskaidrojuma raksts 

Sadaļas nosaukums Sadaļas paskaidrojums 

1. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

Saistošo noteikumu projekts izstrādāts saskaņā ar Ministru 

kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 350 "Publiskas 

personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi" 31. 

punktu, kurš nosaka, ka pašvaldībai savos saistošajos 

noteikumos ir tiesības noteikt lielāku nomas maksu par 

pašvaldības neapbūvētajiem zemesgabaliem, nekā minēts šo 

noteikumu 30.1., 30.2. un 30.3. apakšpunktā. Noteikumos 

noteiktajai zemes nomas maksai ir jāsedz tās administrēšanas 

izdevumi. 

2. Īss projekta satura 

izklāsts 

Saistošo noteikumu projekts nosaka pašvaldības neapbūvēta 

zemesgabala, kurā netiek veikta saimnieciskā darbība, nomas 

maksas aprēķināšanas kārtību Riebiņu  novadā. 

3. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

pašvaldības budžetu 

Saistošo noteikumu projekts paredz iekasēt zemes nomas 

maksu, kuras apmērs tiks tuvināts nomas maksas 

administrēšanai nepieciešamo līdzekļu apjomam, tādēļ saistošo 

noteikumu izpildei tiek prognozēta pozitīva ietekme uz 

pašvaldības budžeta ienākumu sadaļu. 

4. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Nav attiecināms. 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Nav attiecināms. 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Nav attiecināms. 
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