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Dagdas  novada pašvaldības domes 

2018.gada 27.decembra sēdē 

(prot. Nr.15, 8.§) 

 

 

Dagdas novada pašvaldībai piekrītošo neapbūvēto zemesgabalu  

nomas maksa 

 

Nr. 

p.k. 

Zeme Maksa (bez PVN) 

1. Lauksaimniecības zeme  50,54 EUR/ha gadā  

2. Lauksaimniecības zeme pilsētā un ciemos  61,78 EUR/ha gadā  

3. Zeme zem ūdeņiem (ezeri)  37,93 EUR/ha gadā  

4. Apbūves zeme ciematos un pilsētā  0,08 EUR/m2 gadā  

5. Apbūves zeme ārpus ciematiem  0,07 EUR/m2 gadā  

6. Zemes gabali, kuri tiks iznomāti atbilstoši MK 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr. 350 

„Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 29.5., 29.6., 29.7., 29.8., 

29.9. un 29.10.apakšpunktos minētajos gadījumos  

6.1. 29.5. - neapbūvēts zemesgabals, kas tiek izmantots sociālās 

aizsardzības, kultūras, izglītības, zinātnes, sporta, vides un 

dzīvnieku aizsardzības vai veselības aprūpes funkcijas 

nodrošināšanai;  

0,10 EUR/m2 mēnesī  

6.2. 29.6. - neapbūvēts zemesgabals, kas tiek izmantots ielu (tās 

daļu) transporta būvju un inženiertīklu būvdarbiem, kuru 

laikā tiek veikta ielas seguma uzlaušana, zemes darbi un 

ielas konstrukcijas atjaunošana, vai kas tiek izmantots 

nožogojumu, sastatņu, konteineru, estakāžu, būvmateriālu un 

dažādu mehānismu, kā arī citu pagaidu konstrukciju 

novietošanai, kuras saistītas ar minētajiem būvdarbiem;  

0,10 EUR/m2 mēnesī  

6.3. 29.7. - neapbūvēts zemesgabals vienai personai īslaicīgi – ne 

ilgāk par 10 dienām gadā – un iznomāšana nav pretēja 

sabiedrības interesēm;  

0,51 EUR/ha dienā  

6.4. 29.8.- neapbūvēts zemesgabals līdz 10 ha lauku teritorijā, 

kas tiek izmantots lauksaimniecībā, mežsaimniecībā vai 

ūdenssaimniecībā, uz termiņu ne ilgāk par sešiem gadiem, ja 

šo noteikumu 33.6. apakšpunktā noteiktajā termiņā pieteicies 

tikai viens pretendents;  

56,16 EUR/ha gadā  

6.5. 29.9. - neapbūvēts zemesgabals, kas tiek izmantots 

nomnieka informācijas objekta izvietošanai gar ceļiem vai 

izkārtnes izvietošanai;  

1,02 EUR/m2 mēnesī  

6.6. 29.10. - neapbūvēts zemesgabals, kas tiek izmantots tāda 

reklāmas objekta izvietošanai, kas nav minēts šo noteikumu 

29.9. apakšpunktā, ja šo noteikumu 33.6. apakšpunktā 

noteiktajā termiņā pieteicies tikai viens pretendents;  

1,07 EUR/m2 mēnesī  
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