Pašvaldības zemes un nedzīvojamo telpu noma
Pakalpojuma standarts
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Pakalpojuma nosaukums,
atbilstoši pakalpojumu
sarakstam
Pakalpojuma turētāja
nosaukums
Pakalpojuma
funkcija/uzdevums

Pašvaldības zemes un nedzīvojamo telpu noma

Pakalpojuma būtības īss
apraksts

Pašvaldības īpašuma daļa (zeme, nedzīvojamās
telpas), kas nav nepieciešama pašvaldības funkciju
pildīšanai, tiek iznomātas iedzīvotāju vajadzību
apmierināšanai.

Ilūkstes novada pašvaldība
Sekmēt saimniecisko darbību novada
administratīvajā teritorijā.

Pakalpojuma saņemšana sastāv no divām daļām:
-lēmuma pieņemšana Ilūkstes novada domē (ne ilgāk
kā 22 dienas)
-līguma slēgšana (ne ilgāk kā 14 dienas)
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Pakalpojuma saņēmējs
(fiziska/juridiska
persona)
Pakalpojuma saņēmēja
apraksts (ja definēti
specifiski kritēriji)
Normatīvie akti, kas
reglamentē pakalpojuma
sniegšanu (valsts,
pašvaldību līmeņa,
iekšējie)
Pakalpojuma saņemšanai
nepieciešamie dokumenti
Pakalpojuma
pieprasīšanai
nepieciešamās veidlapas
(pievieno paraugu)
Pakalpojuma sniegšanas
valoda
Pakalpojuma saņemšanas
termiņš (darba dienās)
Maksas/ bezmaksas

Pakalpojuma rezultāts ir līgums par pašvaldības
zemes un nedzīvojamo telpu nomu vai Ilūkstes
novada domes lēmums par nomas atteikumu
Fiziska vai juridiska persona

-

-Ministru kabineta 2011.gada 30.oktobra noteikumi
Nr.735 “Par valsts un pašvaldības zemes nomu”
-Ilūkstes novada 2009.gada 29.decembra saistošie
noteikumi Nr.28/2009 “Par pašvaldības zemes nomu
Ilūkstes novadā”
Iesniegums par pašvaldības zemes vai nedzīvojamo
telpu nomu

Latviešu
36 dienas
Bezmaksas

pakalpojums
24

Administratīvais process
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Pārsūdzības iespējas
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Atgādinājums
Brīdinājums
Pakalpojuma
autentifikācijas līmenis
Dzīves situācija
Pakalpojuma
pieprasīšanas veidi

30
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Ja klātienē, tad visas
pakalpojuma
pieprasīšanas vietas, to
adrese un darba laiks

Administratīvais akts ir Ilūkstes novada domes
lēmums par īpašuma iznomāšanu vai atteikums to
iznomāt. Lēmums stājas spēkā septītajā dienā pēc tā
nosūtīšanas adresātam.
Ilūkstes novada domes lēmumu pārsūdz 30 dienu
laikā no tā stāšanās spēkā Administratīvajā rajona
tiesā Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē.
Jā
Zemes un telpu noma
-Klātienē Ilūkstes novada domes pakalpojumu
centros
-Pa pastu Ilūkstes novada domei
-Elektroniski, parakstītu ar e-parakstu

Ilūkste novada pašvaldības pakalpojumu centros
Ilūkstē, Brīvības iela 13
Subatē, 1.Maija iela 1
Eglainē, Stendera iela 7
Šēderē, Alejas iela 4
Dvietē
Bebrenē „Pagastmāja”
Pilskalnē, Parka iela -3
Darba laiks:
Pirmd., Trešd., Cet. 8.00-12:00 un 12:30-16.30
Otrd. 8.00-12:00 un 12:30-17.30
Piektd. 8.00-12:00 un 12:30-15.30
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Ja elektroniski, tad epasta adrese
Ja pa pastu, tad pasta
adrese
Pakalpojuma saņemšanas
veidi

Ja klātienē, tad visas
pakalpojuma saņemšanas
vietas, to adrese un darba
laiks

dome@ilukste.lv
Ilūkstes novada dome
Brīvības ielā 7, Ilūkstē, LV-5447
Ilūkstes novada domes lēmumu var saņemt klātienē,
pa pastu vai elektroniski
Līguma noslēgšanu var veikt klātienē Ilūkstes novada
domes pakalpojumu centros (līguma noslēgšanas
vieta tiek norādīta lēmumā)
Līguma noslēgšanas vieta tiek norādīta lēmumā
Ilūkste novada pašvaldības pakalpojumu centros
Ilūkstē, Brīvības iela 13

Subatē, 1.Maija iela 1
Eglainē, Stendera iela 7
Šēderē, Alejas iela 4
Dvietē
Bebrenē „Pagastmāja”
Pilskalnē, Parka iela -3
Darba laiks:
Pirmd., Trešd., Cet. 8.00-12:00 un 12:30-16.30
Otrd. 8.00-12:00 un 12:30-17.30
Piektd. 8.00-12:00 un 12:30-15.30
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Ja citi veidi (telefoniski,
tiešsaiste, epakalpojums), norāda

-

