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PASKAIDROJUMA RAKSTS

Valmieras novada pašvaldības 2022.gada 31.marta saistošajiem noteikumiem Nr.45
“Par neapbūvēta zemesgabala nomas maksas aprēķināšanas kārtību Valmieras novadā”

Paskaidrojuma raksta sadaļa Informācija

1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu
likuma pārejas noteikumu 17.punktu, 2021.gada pašvaldību
vēlēšanās ievēlētā novada dome ne vēlāk kā līdz 2022.gada
1.jūnijam izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos
saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos
noteikumus.

2. Īss projekta satura izklāsts Ministru kabineta 19.06.2018. noteikumu Nr.350 “Publiskas
personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”
31.punkts 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.
Ar saistošajiem noteikumiem tiek paredzēti trīs gadījumi, kuros
Pašvaldība par tai piederošiem vai piekrītošiem zemesgabaliem
noteiks lielāku nomas maksas apjomu, kā minēts Ministru
kabineta noteikumu 30.punktā. Attiecīgi:

1. zemesgabaliem, kas ir starpgabali, vai neapbūvēti
zemesgabali (tostarp zemesgabali ielu sarkanajās līnijās),
kas nav izmantojami patstāvīgai izmantošanai un tiek
iznomāti tikai piegulošā nekustamā īpašuma īpašniekam
vai lietotājam,

2. zemesgabaliem, kas pilsētā iznomāti ar mērķi – pagaidu
atļautā izmantošana sakņu dārziem,

3. zemesgabaliem, kas tiek izmantoti personisko
palīgsaimniecību vajadzībām laukos atbilstoši likuma “Par
zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos”
7.pantam.

3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu

Normatīvā akta izpilde neradīs papildu izdevumus Pašvaldības
budžetā, savukārt ieņēmumi nav precīzi aprēķināmi, bet
prognozējams ieņēmumu palielinājums.

4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
sabiedrību un
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

Mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais
regulējums, ir personas, kuras nomā vai plāno nomāt neapbūvētu
Valmieras novada pašvaldībai (turpmāk – Pašvaldība) piederošo
vai piekrītošo zemesgabalu, kas tiek izmantots sakņu dārzu
vajadzībām pilsētās vai personisko palīgsaimniecību vajadzībām
atbilstoši likuma “Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku
apvidos” 7.pantam, laukos, kā arī personas, kas plāno nomāt
zemes starpgabalus vai neapbūvētus zemesgabalus (tostarp
zemesgabalus ielu sarkanajās līnijās), kas nav izmantojami
patstāvīgai izmantošanai un tiek iznomāti tikai piegulošā
nekustamā īpašuma īpašniekam vai lietotājam.



Par personiskajām palīgsaimniecībām uzskatāmas lauku
saimniecības (ieskaitot arī sakņu dārzus), kuras termiņlietošanā
uz nomas līguma pamata piešķir pašvaldības vai arī citas
juridiskās personas no savas zemes Latvijas Republikas
iedzīvotājiem, kas dzīvo valsts vai kooperatīvu dzīvokļos, kā arī
personiskajos dzīvokļos vai mājās, ja viņu pastāvīgajā lietošanā
nav lauksaimniecībā izmantojamas zemes vai tās ir nepietiekami
un vismaz viena darba spējīgā ģimenes locekļa pamatdarbs ir
ārpus palīgsaimniecības. Pašvaldība pieņem, ka
palīgsaimniecības vajadzībām noteiktā zemesgabal platība ir ne
lielāka par 1 hektāru.

5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

Neietekmē.

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Nav notikušas.

Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts) Jānis Baiks


