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LAUKSAIMNIECĪBAS ZEMES NOMAS LĪGUMS AR IZPIRKUMA TIESĪBĀM 

 

Mālpilī                                                                                                2021. gada ____________ 

 
              

Iznomātājs: 

Mālpils novada dome, reģ.Nr.90000048398, juridiskā adrese Nākotnes iela 1, Mālpils, 

Mālpils novads, LV-2152, izpilddirektora Agra Bukovska personā, no vienas puses, un 

Nomnieks ___________________________, personas kods ________________ dzīvojošs 

________________________ _________________, no otras puses, noslēdz šo zemes nomas 

līgumu (turpmāk – līgums). 

 

I. Līguma priekšmets 

1.1. Iznomātājs nodod, un Nomnieks pieņem nomas lietošanā ar izpirkuma tiesībām 

nekustamo īpašumu “Dumburkalni”, kadastra Nr. 8074 003 0123, kas sastāv no zemes 

vienības (kadastra apzīmējums 8074 003 1059) 7,52 ha platībā (turpmāk – Zemesgabals).  

1.2. Mālpils novada domes īpašuma tiesības uz Zemesgabalu reģistrētas Rīgas rajona tiesas 

Mālpils novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0060 9757. 

1.3. Zemesgabala robežas Nomniekam dabā ierādītas un zināmas. Zemes robežu plāns ir 

līguma neatņemama sastāvdaļa. 

1.4. Iznomātās zemes vienības lietošanas (izmantošanas) mērķis ir lauksaimniecība, NĪLM 

kods - 0101  

1.5. Zemesgabals ir neapbūvēts. 

  

 II. Līguma termiņš 

2.1. Līgums stājas spēkā ar 2021.gada _________ un tiek noslēgts uz 12 (divpadsmit) gadiem, 

t.i., līdz  2033.gada ____________ 

 

III. Norēķinu kārtība 

3.1. Nomnieks maksā Iznomātājam nomas maksu 4,5 % apmērā no Zemesgabala kadastrālās 

vērtības gadā, kā arī nekustamā īpašuma nodokli. Nomas maksa tiek ieskaitīta izpirkuma 

maksā, ja Nomnieks izlieto izpirkuma tiesības. 

3.2. Nomnieks papildus nomas maksai Iznomātājam maksā normatīvajos aktos noteiktos 

nodokļus. 

3.3. Zemesgabala kadastrālā vērtība līguma noslēgšanas dienā ir 5066,- EUR (pieci tūkstoši 

sešdesmit seši euro), kas ir arī Zemesgabala izpirkuma cena gadījumā, ja Nomnieks izlieto 

izpirkuma tiesības. Izpirkuma tiesības izmantošanas gadījumā samaksātā nomas maksa tiek 

ieskaitīta pirkuma līguma izpildījumā. 

3.4. Nomas maksa un nodokļi jāmaksā reizi ceturksnī, saskaņā ar Iznomātāja izrakstītu rēķinu  

3.5. Ja maksājumi nokavēti, Nomnieks maksā soda naudu 0,1 % apmērā no kavētās 

maksājuma summas par katru kavējuma dienu. 

 

IV. Iznomātāja pienākumi un tiesības 

4.1. Iznomātājs apņemas: 

4.1.1. nodot Nomniekam iznomāto Zemesgabalu;  

4.1.2. nepasliktināt Nomniekam Zemesgabala lietošanas tiesības uz visu Zemesgabalu vai tā 

daļu. 

4.2. Iznomātājam ir tiesības: 

4.2.1. kontrolēt, vai Zemesgabals tiek izmantots atbilstoši līguma nosacījumiem, un šajā 

nolūkā Nomnieka klātbūtnē apsekot dabā Zemesgabalu; 

4.2.2. prasīt Nomniekam nekavējoties novērst tā darbības vai bezdarbības dēļ radīto līguma 

nosacījumu pārkāpumu sekas un atlīdzināt radītos zaudējumus. 
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V. Nomnieka pienākumi un tiesības 

5.1. Nomnieks apņemas: 

5.1.1. gada laikā pēc līguma noslēgšanas uzsākt Zemesgabala izmantošanu lauksaimnieciskajā 

darbībā; 

5.1.2. nepieļaut auglīgās augsnes virskārtas iznīcināšanu vai tās kvalitātes pasliktināšanos; 

5.1.3. ar savu darbību neizraisīt Zemesgabala applūšanu ar notekūdeņiem, tās pārpurvošanos 

vai sablīvēšanos, nepieļaut piesārņošanu ar ražošanas atkritumiem, ķīmiskajām vai 

radioaktīvajām vielām un novērst citus zemi postošus procesus;  

5.1.4. pasargāt Zemesgabalu no aizaugšanas un citiem procesiem, kas pasliktina zemes 

kultūrtehnisko stāvokli; 

5.1.5. nepieļaut darbības, kas pasliktina citu zemes lietotāju zemes kvalitāti; 

5.1.6. ievērot saimnieciskās darbības ierobežojumus Zemesgabala teritorijā; 

5.1.7. kopt un uzturēt kārtībā nomas lietošanā nodoto teritoriju (ceļus, meliorācijas sistēmas, 

ūdenstilpes); 

5.1.8. noteiktajos termiņos un apmērā maksāt nomas maksu un nekustamā īpašuma nodokli; 

5.1.9. ar savu darbību neaizskart citu zemes īpašnieku vai tiesisko valdītāju un citu personu 

likumīgās intereses; 

5.1.10. segt izdevumus, kas saistīti ar nomas līguma noslēgšanu un ieraksta izdarīšanu 

zemesgrāmatā; 

5.1.11. nenodot Zemesgabalu apakšnomā. 

5.2. Nomnieks ir tiesīgs: 

5.2.1. ar Iznomātāja rakstisku piekrišanu uzlabot nomas objektu, palielinot tā vērtību un 

ražošanas atdevi; 

5.2.2. saņemt Eiropas Savienības un nacionālos lauksaimniecības atbalsta maksājumus par 

Zemesgabalu; 

5.2.3. izlietot Zemesgabala izpirkuma tiesības ne agrāk kā nomas līguma ceturtajā gadā. 

  

VI. Līguma grozīšana, izbeigšana un strīdu izskatīšanas kārtība 

6.1. Līguma nosacījumus var grozīt un līgumu var pārtraukt pirms termiņa pēc abu 

līgumslēdzēju savstarpējas vienošanās. 

6.2. Iznomātājs ir tiesīgs, rakstiski informējot Nomnieku vienu mēnesi iepriekš, vienpusējā 

kārtā izbeigt Līgumu pirms termiņa, ja: 

6.2.1. Nomnieks pārkāpis Līgumā noteiktos pienākumus un viena mēneša laikā pēc 

rakstiska brīdinājuma saņemšanas nav novērsis pieļautos pārkāpumus; 

6.2.2. Nomnieks ir nokavējis nomas maksas vai nekustamā īpašuma nodokļa 

maksājumus vairāk kā divus ceturkšņus pēc kārtas;  

 6.2.3. Nomnieks nomas līguma darbības termiņā izmanto izpirkuma tiesības; 

 6.2.4. Nomnieks nomas līguma darbības termiņā neizlieto izpirkuma tiesības; 

 6.2.5. Nomnieks gada laikā pēc nomas līguma noslēgšanas nav uzsācis Zemesgabalu 

izmantot lauksaimnieciskajā darbībā vai pārtrauc to izmantot lauksaimnieciskajā darbībā 

nomas līguma darbības laikā; 

 6.2.6. Nomnieks veic vai ir veicis neatļautu būvniecību uz Zemesgabala; 

 6.2.7. Nomnieks Zemesgabalu ir nodevis apakšnomā; 

 6.2.8. pēc līguma noslēgšanas atklājas, ka Nomniekam pieder lauksaimniecības zeme. 

6.3. Nomnieks jebkurā laikā drīkst izbeigt šo Līgumu, rakstiski vismaz mēnesi iepriekš 

brīdinot par to Iznomātāju, ja tas ir Nomnieka interesēs. 

6.4. Domstarpības Līguma darbības laikā risināmas sarunu ceļā. Ja vienošanos nevar panākt, 

strīds risināms tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

6.5. Līgumā neparedzētas attiecības līgumslēdzēji regulē saskaņā ar LR normatīvajiem 

aktiem. 

6.6. Jebkuras Līguma darbības izbeigšanās gadījumā Nomnieks pilnā apmērā ir atbildīgs par 

Zemesgabala nodošanu Iznomātājam. 
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VII. Nobeiguma nosacījumi 

Līgums sagatavots un parakstīts trijos eksemplāros ar vienādu juridisku spēku. Katram 

līgumslēdzējam izsniegts pa vienam eksemplāram, trešo eksemplāru iesniedz zemesgrāmatu 

nodaļā. 

 

VIII. Līgumslēdzēju paraksti un rekvizīti 

 

Iznomātājs     Nomnieks 

Mālpils novada dome    

Reģ. Nr. LV 90000048398        

Nākotnes iela 1, Mālpils, Mālpils nov.,  

LV 2152 

 

 

 

 __________________ A.Bukovskis    ______________________ /_______________/   

 

 

 


