
 
LATVIJAS REPUBLIKA 

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģ.Nr.90009118116 

Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202  

Tālrunis 65237635,  Fakss 65237611, e-pasts: novads@krustpils.lv  

Jēkabpilī 

18.05.2016. 

APSTIPRINĀTS  

ar Krustpils novada domes 

18.05.2016. sēdes lēmumu  

(protokols Nr.7., 12.p.) 

 

NOLIKUMS 

Par pašvaldības zemes nomu Krustpils novadā 
 
Izdots saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 

14.panta pirmās daļas 2.punktu,21.pantu, 41.panta 

pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 

30. oktobra noteikumiem Nr.735 “Noteikumi par 

publiskas personas zemes nomu” 

 

1. Nolikums nosaka Krustpils novada pašvaldības piederošās vai piekrītošās 

zemes iznomāšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību.  

2. Šis nolikums attiecas uz juridiskām un fiziskām personām, kuras vēlas nomāt 

vai nomā Krustpils novada pašvaldībai piederošo vai piekrītošo zemi. 

3. Krustpils novada pašvaldība pilnvaro Krustpils novada pašvaldības Zemes 

lietu komisiju pieņemt lēmumus par pašvaldības zemes nomas tiesību piešķiršanu līdz 

10 gadiem. Gadījumos ja iesniedzējs pieprasa pašvaldības zemi iznomāt virs 10 

gadiem, lēmumprojekts tiek virzīts apstiprināšanai uz Krustpils novada domi. 

4. Noteikumi neattiecas uz gadījumiem, kad:  

4.1. pašvaldība zemi iznomā valsts vai pašvaldības iestādēm;  

4.2. ja pašvaldība iznomā zemi biedrībām vai nodibinājumiem; 

5. Pašvaldība informāciju par iznomājamiem tās valdījumā vai turējumā 

esošiem neapbūvētiem zemesgabaliem izliek pašvaldības domes ēkas un pagastu 

pārvalžu informācijas stendā, publicē Krustpils novada pašvaldības mājas lapā 

internetā www.krustpils.lv.  

6. Par zemesgabalu publicē šādu informāciju: 

6.1. adresi, 

6.2. kadastra numuru,  

6.3. platību,  

6.4. lietošanas mērķi, 

6.5. nomas tiesību pretendentu pieteikšanās termiņu, kas nav īsāks par 1 mēnesi 

no šīs informācijas publicēšanas pašvaldības mājas lapā. 

7. Ja uz zemesgabala nomas tiesībām piesakās vairākas personas, tiek rīkota 

zemesgabala nomas tiesību izsole domes noteiktajā kārtībā, bet, ja ir pieteicies tikai 
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viens pretendents, attiecībā uz viņu tiek pieņemts lēmums par zemesgabala vai tā 

daļas nodošanu nomā. 

8.Par zemesgabala nomnieku var kļūt jebkura fiziska vai juridiska persona, kas 

iesniegusi iesniegumu par zemesgabala nomu, un kurai nav nekustamā īpašuma 

nodokļa vai citu parādsaistību pret Krustpils novada pašvaldību. Iesniegumā jāuzrāda 

vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese (juridiskām personām – 

nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese), nomājamā zemes gabala 

nosaukums, platība, kadastra apzīmējums, zemes nomāšanas laikā plānotā darbība, 

vēlamais nomas termiņš. 

9.Zemes nomas līgumus slēdz par zemesgabaliem vai to daļām, kuri atrodas 

Krustpils novada pašvaldības īpašumā, valdījumā, vai ir piekritīgi Krustpils novada 

pašvaldībai.  

10.   Personas, kuras vēlas nomāt pašvaldībai piederošo vai piekrītošo zemi (tās 

daļu) iesniedz: 10.1. Iesniegumu par zemesgabala nomu, kurā norādīts vārds, uzvārds, 

personas kods, dzīvesvietas adrese (juridiskām personām - nosaukums, reģistrācijas 

numurs, juridiskā adrese), zemesgabala adrese, platība, kadastra apzīmējums, 

nomāšanas termiņš un zemes nomāšanas laikā plānotā darbība;  

10.2. dokumentus, kas apliecina personas īpašumtiesības uz zemesgabala 

esošām ēkām (būvēm), vai līdz īpašumtiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā - vienu 

no likuma "Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās" 17. un 28.pantā 

minētajiem dokumentiem, vai dokumentus, kas apliecina personas lietojuma tiesības 

uz attiecīgajām ēkām (būvēm), vai pašvaldības izziņu par to, ka ēkas (būves) atrodas 

personas lietošanā un piekrīt šīs personas mājsaimniecībai (lauku apvidos). 

11. Ja ēkas īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai lietotājs atsakās noslēgt nomas 

līgumu, iznomātājam ir tiesības prasīt piespiedu nomas līguma noslēgšanu. 

12. Zemesgabala nodošana nomā nerada nekādas priekšrocības zemes 

nomniekam iegūt neapbūvētu zemes gabalu īpašumā vai lietošanā.  

13. Zemesgabala nomas maksa gadā tiek noteikta 1.5% apmērā no Valsts zemes 

dienesta noteiktās zemes gabala kadastrālās vērtības. Nomas maksu un Pievienotās 

vērtības nodokli (PVN) samaksā līdz tekoša gada 25.decembrim. Par nomas līgumā 

noteikto maksājumu termiņu kavējumiem iznomātājs aprēķina nokavējuma naudu 

0.05% apmērā no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu.  

14.Nomas maksa var atšķirties, ja nomas līgums tiek noslēgts nomas tiesību 

izsoles rezultātā, un šī izsoles rezultātā noteiktā nomas maksa ir augstāka.  

15. Papildus nomas maksai nomnieks maksā nekustamā īpašuma nodokli un 

pievienotās vērtības nodokli. 

16.Nomas maksas aprēķina, iekasē un kontroli par nomas maksājumiem veic 

pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļa. 

17. Zemes nomas līguma noslēgšanas kārtība  

17.1. Lēmumu par pašvaldībai piederošās vai piekrītošas zemes iznomāšanu, 

pamatojoties uz personas iesniegumu, pieņem Krustpils novada pašvaldības Zemes 

lietu komisija un zemes nomas līgumus paraksta Zemes lietu komisijas priekšsēdētājs. 

17.2. Personai, kurai pamatojoties uz komisijas lēmumu ir piešķirts nomā 

zemesgabals, ir pienākums viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanas dienas 

noslēgt līgumu par attiecīgā zemesgabala nomu.  

17.3. Gadījumā, ja persona neizpilda šo noteikumu 17.2. punkta nosacījumus, 

tad komisijai ir tiesības atcelt attiecīgo lēmumu un pieņemt lēmumu par zemesgabala 

piešķiršanu nomā citai personai.  

18. Lēmumu par zemes nomas līgumu izbeigšanu pieņem Krustpils novada 

pašvaldības Zemes lietu komisija. 



19. Krustpils novada pašvaldības Zemes lietu komisija izbeidz nomas tiesības, 

ja iznomātā zemes vienība netiek apsaimniekota un nomnieks nepilda nomas līguma 

nosacījumus. 

20. Pārtraucot mazdārziņa, sakņu, dārza, vai personiska palīgsaimniecības 

nomas lietošanas tiesības, nekāda kompensācija par stādījumiem un būvēm, kā arī par 

ieguldītajiem izdevumiem netiek paredzēta. Atsakoties no nomas lietošanas tiesībām, 

tā lietotājam teritorija jāsakārto, pagaidu būves jādemontē.  

21. Mazdārziņš, sakņu dārzs, ganības, pļavas un palīgsaimniecība un tai 

pieguļošā teritorija jāuztur pienācīgā kārtībā. 

22. Visus izdevumus, kas saistīti ar nomas līguma ierakstīšanu zemesgrāmatā 

sedz nomnieks.  

23. Šis nolikums stājas spēkā ar lēmuma spēkā stāšanās brīdi. 

24.Ar šī nolikuma apstiprināšanu spēku zaudē 2009.gada 16.septembra 

Krustpils novada pašvaldības nolikums “Par pašvaldības zemes nomu Krustpils 

novadā” 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                    Kārlis Pabērzs 

  



Pielikums Nr.2 

ZEMES NOMAS LĪGUMS 
(paraugforma) 

____________________                                                20___. gada “___”_________ 

     (noslēgšanas vieta) 

Iznomātājs: 

Krustpils novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90009118116, juridiskā adrese Rīgas 

iela 150a, Jēkabpils, LV-5202, tās priekšsēdētāja _________________________ 

personā, kurš rīkojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” 62.panta 4.punktu, no 

vienas puses, 

 

Nomnieks: 
Fiziskās personas vai tās pilnvarotā pārstāvja vārds, uzvārds, personas kods, adrese: 

_____________________________________________________________________ 
vai: 

Juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas Nr.:____________________________ 

_____________________________________________________________________ 
Līguma parakstītājas amatpersonas amats, vārds, uzvārds: 

____________________________________________________________________, 

kurš (-a) rīkojas saskaņā ar nolikumu (vai statūtiem), no otras puses, 

noslēdz šo līgumu (turpmāk – Līgums) par sekojošo: 

 

1. Līguma priekšmets 
1.1.Iznomātājs nodod un Nomnieks pieņem nomas lietošanā zemesgabalu (turpmāk –

Zemesgabals): 

Nosaukums:_____________________________, kadastra Nr.___________________ 

Nomas platība (ha):___________, (pielikumā – Izkopējums no _________ pagasta 

kadastra kartes) 

Ierakstīts zemesgrāmatā – ja ir (zemesgrāmatas nodalījuma Nr.) 

Zemesgabala iznomāšanas (lietošanas) mērķis: lauksaimniecība. 

Nomnieks var izmantot Zemesgabalu tikai tiem lietošanas mērķiem, kādi ir noteikti 

un reģistrēti nekustamo īpašumu valsts kadastrā. 

1.2. Iznomātājs apliecina, ka ir Zemesgabala vienīgais likumīgais īpašnieks (vai 

tiesiskais valdītājs). 

1.3. Iznomātā Zemesgabala robežas Nomniekam dabā ierādītas un zināmas. 

1.4. Zemesgabalam ir noteikti šādi aprobežojumi un servitūti (saskaņā ar 

zemesgrāmatu aktu vai zemes robežu plānu, vai pašvaldības lēmumu, vai līgumu – 

norādīt katram līgumam konkrētu dokumentu – kas izdevis, datums): 

Aprobežojumi: ________________________________________________________ 

Servitūti:_____________________________________________________________ 

Noteikti ar____________________________________________________________ 

Uz iznomātās zemes vienības atrodas šādas būves: 

1.5.Ja tiek pieņemti jauni vai grozīti spēkā esošie likumi, Ministru kabineta noteikumi 

vai citi normatīvie akti, kuri ietekmē Līguma noteikumus, līgumslēdzējiem 

jāievēro tajos minēto normu nosacījumi, bet nepieciešamības gadījumā puses 

nekavējoties noformē attiecīgus grozījumus Līgumā. 

1.6. Līgums ir saistošs līgumslēdzēju struktūrvienībām, darbiniekiem un 

pilnvarotajiem pārstāvjiem. 

 



2. Līguma termiņš 
2.1. Līgums stājas spēkā ar 20__.gada „___”___________ un ir spēkā (darbojas) ___ 

gadus līdz 20____.gada „____”___________. 

2.2  Līguma termiņš var tikt mainīts uz iznomātāja un nomnieka vienošanās 

pamata.  

2.3. Līguma termiņu var pagarināt pēc nomnieka pieprasījuma. 

 

3. Norēķinu kārtība 
3.1. Nomnieks maksā iznomātājam nomas maksu: 1,50 % apmērā no zemes 

kadastrālās vērtības,  un  PVN. Nomas maksa jāsamaksā pārvaldes kasē vai 

jāpārskaita līdz katra ceturkšņa pēdēja mēneša 15.datumam: SEB banka kontā Nr. 

LV55UNLA005001423075, vai SWEDBANK LV96HABA0001402054150 vai 

Krustpils novada,  pagasta pārvalžu kasē 

3.2. Nomnieks papildus nomas maksai maksā iznomātājam normatīvajos aktos 

noteiktos nodokļus, tai skaita nekustamā īpašuma nodokli.  

3.3. Nomas maksu var pārskaitīt reizi gadā 1.ceturksnī. 

3.4. Ja likumos vai Ministru kabineta normatīvajos aktos tiks paredzēta zemes nomas 

maksas reglamentācija, Zemesgabala nomas maksa tiks pārskatīta atbilstīgi 

attiecīgajiem likumiem vai Ministru kabineta normatīvajiem aktiem. 

3.5. Ja maksājumi nokavēti, nomnieks maksā soda naudu 0,05 % apmērā no kavētās 

maksājuma summas par katru kavējuma dienu. 

 

4. Iznomātāja pienākumi un tiesības 
4.1. Iznomātājs apņemas: 

4.1.1. nepasliktināt Nomniekam Zemesgabala lietošanas tiesības uz visu Zemesgabalu 

vai jebkādu tā daļu; 

4.1.2.  citi pienākumi. 

4.2. Iznomātājam ir tiesības:  

4.2.1. veikt kontroli par to, vai Zemesgabals tiek izmantots atbilstoši Līguma 

noteikumiem; 

4.2.2. prasīt Nomniekam nekavējoties novērst visus Līguma noteikumu pārkāpumus, 

kas radušies Nomnieka darbības vai bezdarbības dēļ, un prasīt atlīdzināt ar 

pārkāpumiem radītos zaudējumus; 

4.2.3.citas tiesības. 

 

5. Nomnieka pienākumi un tiesības 
5.1. Nomnieks apņemas: 

5.1.1. ievērot Zemesgabalam noteiktos aprobežojumus un servitūtus; 

5.1.2. nodrošināt zemes lietošanu atbilstīgi Līgumā noteiktajiem mērķiem un 

uzdevumiem; 

5.1.3. nepieļaut auglīgās augsnes virskārtas iznīcināšanu vai tās kvalitātes 

pasliktināšanos; 

5.1.4. pasargāt zemi no ūdens un vēja erozijas, ar savu darbību neizraisīt zemes 

applūšanu ar notekūdeņiem, tās pārpurvošanos vai sablīvēšanos, nepieļaut 

piesārņošanu ar ražošanas atkritumiem, ķīmiskajām vai radioaktīvajām vielām un 

novērst citus zemi postošus procesus; 

5.1.5. pasargāt lauksaimniecībā izmantojamo zemi no aizaugšanas un citiem 

procesiem, kas pasliktina zemes kultūrtehnisko stāvokli; 

5.1.6. nepieļaut darbību, kas pasliktina citu zemes lietotāju zemes kvalitāti; 

5.1.7. ievērot saimnieciskās darbības ierobežojumus noteiktās Zemesgabala teritorijās; 



5.1.8. sakopt un uzturēt kārtībā nomas lietošanā nodoto teritoriju (ceļus, meliorācijas 

sistēmas, ūdenstilpnes); 

5.1.9. aizsargāt dabas un kultūrvēsturiskos pieminekļus, ievērot īpaši aizsargājamo 

dabas objektu un to aizsargjoslu izmantošanas režīmu; 

5.1.10. samaksāt noteiktajos termiņos nomas maksu un nekustamā īpašuma nodokli 

par zemi; 

5.1.11. ar savu darbību neaizskart citu zemes īpašnieku/tiesisko valdītāju un citi 

personu likumīgās intereses; 

5.1.12. atlīdzināt kaitējumu, kas Nomnieka vainas dēļ nodarīts citiem zemes 

īpašniekiem/ tiesiskajiem valdītājiem; 

5.1.13. citi pienākumi. 

5.2. Nomnieks nav tiesīgs nodot zemes lietošanas tiesības trešajai personai. 

5.3. citas tiesības vai ierobežojumi 

 

6. Sevišķie līguma noteikumi 
6.1. Nomnieks apņemas par saviem līdzekļiem rekultivēt paša saimnieciskās darbības 

rezultātā radušās bojātās platības tādā stāvoklī, lai tās būtu derīgas izmantošanai 

lauksaimniecībā.  

6.2. Par Līgumā iznomāto Zemesgabalu Eiropas Savienības un nacionālos 

lauksaimniecības atbalsta maksājumus saņem Nomnieks. 

6.3. Līgumslēdzēji nav atbildīgi par līgumsaistību neizpildi un tās rezultātā pusēm 

radītajiem zaudējumiem, ja tas noticis nepārvaramas varas apstākļu (dabas stihija, 

ugunsgrēks, militāras akcijas u.c.) dēļ. Par līgumsaistību izpildes neiespējamību 

minēto apstākļu dēļ viena puse rakstveidā informē otru pusi 2 (divu) dienu laikā, un 

nepieciešamības gadījumā risina jautājumu par turpmāku Līguma izpildes kārtību vai 

izbeigšanu. 

 

7. Līguma grozīšana un strīdu izskatīšanas kārtība 
7.1. Līguma neparedzētas attiecības līgumslēdzēji regulē, pamatojoties uz Latvijas 

Republikas normatīvajiem aktiem. 

7.2. Līgums ir saistošs līgumslēdzējiem, kā arī līgumslēdzēju tiesību pārņēmējiem. 

Tiesību pārņēmējam 30 dienu laikā no pārņemšanas dienas Līgums jāpārslēdz. 

7.3. Domstarpības Līguma darbības laikā tiek risinātas sarunu ceļā. Ja vienošanās 

netiek panākta, tad strīds risināms tiesā Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā 

kārtībā. 

 

8. Līguma izbeigšana 
8.1. Iznomātājs ir tiesīgs vienpusējā kārtā izbeigt Līgumu pirms termiņa, ja: 

8.1.1. Nomnieks ir nokavējis nomas maksas maksājumu termiņu vairāk par 3 (trim) 

mēnešiem; 

8.1.2. Nomnieks pārkāpis Līguma 3. un 5. nodaļā noteiktos pienākumus, viena 

mēneša laikā pēc rakstiska brīdinājuma saņemšanas nav novērsis pieļautos 

pārkāpumus; 

8.1.3. Nomnieks likumā noteiktā kārtībā pasludināts par maksātnespējīgu vai 

bankrotējušu, vai ir apturēta Nomnieka saimnieciskā darbība, vai ir uzsākta tās 

izbeigšana citu iemeslu dēļ; 

8.1.4. Iznomātājs pieņēma lēmumu atsavināt zemesgabalu, rīkojot izsoli vai 

zemesgabals ir nepieciešams Iznomātājam autonomo funkciju pildīšanai, kā arī 

teritorijas plānojumā paredzēto mērķu sasniegšanai. 

 



8.2. Nomnieks ir tiesīgs izbeigt Līgumu: 

8.2.1. ja no Nomnieka neatkarīgu iemeslu dēļ viņš vairāk nevar izmantot nomāto 

Zemesgabalu Līgumā paredzētajiem mērķiem; 

8.2.2. ja Iznomātājs nepamatoti traucē Nomniekam izmantot Zemesgabalu Līgumā 

paredzētajiem mērķiem. 

8.3. Ja kāda no pusēm nepiekrīt otras puses prasībai izbeigt Līgumu pirms termiņa, 

tad strīds par Līguma izbeigšanu risināms tiesas ceļā. 

8.4. Pēc Līguma izbeigšanās Nomnieks var nojaukt visas viņam piederošās pagaidu 

būves, kā arī demontēt ražošanas iekārtas, ja puses nevienojas citādi. Viss, kas 

atradīsies uz Zemesgabala pēc nodošanas vai, ja tāda Nomnieka vainas dēļ nevar 

notikt, pēc 2 (divu) mēnešu termiņa notecēšanas tiks uzskatīts par pamestu mantu, 

kuru Iznomātājs varēs izmantot pēc saviem ieskatiem vai novākt. 

 

9. Nobeiguma noteikumi 
9.1. Līgums sagatavots un parakstīts divos oriģināleksemplāros ar vienādu juridisku 

spēku, katram līgumslēdzējam pa vienam; trešais oriģināleksemplārs nepieciešams 

zemesgrāmatu nodaļai, ja Līgums tiks ierakstīts zemesgrāmatā. 

9.2. Lai ierakstītu šo līgumu zemesgrāmatā, iznomātājs pilnvaro nomnieku iznomātāja 

vārdā visās, iestādēs un zemesgrāmatu nodaļā pieprasīt, iesniegt un saņemt visus šim 

mērķim nepieciešamos dokumentus, ja nepieciešams arī pārsūdzēt zemesgrāmatu 

tiesneša un valsts iestāžu lēmumus un rīcību. 

  

10 Līgumslēdzēju rekvizīti 

IZNOMĀTĀJS:     NOMNIEKS: 
(nosaukums) 

Adrese 

Reģ.Nr. (juridiskām personām) 

Tālr., fakss 

E-pasts 

Bankas rekvizīti 

IZNOMĀTĀJS:     NOMNIEKS: 
_________________ __________________        _____________ _______________ 

   (paraksts)                        (atšifrējums)                     (paraksts)              (atšifrējums) 

 

 

 

 


