TUKUMA NOVADA DOME
Reģistrācijas Nr.90000050975
Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3101,
tālrunis 63122707, fakss 63107243, mobilais tālrunis 26603299, 29288876
www.tukums.lv
e-pasts: dome@tukums.lv

APSTIPRINĀTI
ar Tukuma novada Domes 25.07.2019.
lēmumu (prot. Nr.11, 18.§.)

IZSOLES NOTEIKUMI
Tukumā
2019.gada 25.jūlijā

Nr.22
(prot. Nr.11, 18.§.)

Par pašvaldības neapbūvētas zemes vienības
Revolūcijas ielā 2, Tukumā, Tukuma novadā,
daļas apbūves tiesību izsoli
Noteikumi sastādīti, pamatojoties uz Publiskas
personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likumu, Ministru
kabineta 19.06.2018. noteikumiem Nr.350 "
Publiskas personas zemes nomas un apbūves
tiesības noteikumi "

1. Vispārīgie jautājumi
1.1. Mutiskā izsolē ar augšupejošu apbūves tiesību maksu tiek nodotas apbūves tiesības
Tukuma novada Domei piederošā nekustama īpašuma Revolūcijas ielā 2, Tukumā, Tukuma novadā
(kadastra Nr.9001 004 0849), zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9001 004 0849 daļa 1,0 ha
platībā.
1.2. Tukuma novada pašvaldības īpašuma tiesības uz īpašumu Revolūcijas ielā 2, Tukumā,
Tukuma novadā, nostiprinātas Zemgales rajona tiesas Tukuma pilsētas Zemesgrāmatas nodalījumā
4Nr.100000096993. Īpašums sastāv no vienas neapbūvētas zemes vienības 5,7738 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 9001 004 0849. Apbūves tiesību izsolei tiek nodota zemes vienības daļa 1,04 ha
platībā.
1.3. Apbūves tiesību līgumā paredzētais izmantošanas veids – sporta būvju būvniecība (pārējo
sabiedriskās nozīmes objektu apbūve, NĪLM kods 0908).
1.4. Apbūves tiesības piešķir īpašnieks – Tukuma novada Dome.
1.5. Izsoli rīko Tukuma novada Domes Īpašumu apsaimniekošanas un privatizācijas komisija
(turpmāk – Komisija), kura izveidota ar Tukuma novada Domes 27.07.2017. lēmumu (prot. Nr.14,
28.§).
1.6. Izsoles veids – pirmā mutiskā izsole ar augšupejošu soli.
1.7. Izsoles pirmais un nākamais solis ir 10, 00 EUR no apbūves tiesību maksas gadā.
1.8. Izsoles mērķis ir veicināt iedzīvotāju pieejamību veselīgam dzīvesveidam, un sportam
Tukuma novadā.
1.9. Izsoles dalības maksa – 10,00 EUR.
1.10. Izsoles nodrošinājums – 104,00 EUR.
1.11. Izsoles dalības maksa un izsoles nodrošinājums atsevišķos maksājumos iemaksājami līdz
2019. gada 2. septembra plkst.12:00 Tukuma novada Domes, reģistrācijas Nr.90000050975,
AS „Swedbank” norēķinu kontā LV17HABA0001402040731, kods: HABALV22.
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2. Izsoles sākumcena un apbūves tiesību līguma termiņš
2.1. Apbūves tiesību maksas sākumcena ir 1040,00 EUR (bez PVN) gadā.
2.2. Apbūves tiesību līgums tiek slēgts uz 10 gadiem.
3. Izsoles priekšmeta apbūves tiesību īpašie nosacījumi
3.1. Apbūves tiesīgajam nav tiesību apbūves tiesības objektu nodot citām personām.
3.2. Papildus apbūves tiesību maksai apbūves tiesīgais maksā nekustamā īpašuma nodokli
saskaņā ar izrakstītiem nodokļu maksājuma paziņojumiem.
3.3. Apbūves tiesīgajam ir pienākums:
3.3.1. 12 mēnešu laikā no apbūves tiesību līguma noslēgšanas dienas iesniegt Tukuma novada
būvvaldei būvprojektu minimālā sastāvā,
3.3.2. 24 mēnešu laikā no apbūves tiesību līguma noslēgšanas dienas iesniegt Tukuma novada
būvvaldei būvprojektu un uzsākt būvdarbus.
3.4. Apbūves tiesīgais paraksta apbūves tiesību līgumu 30 darba dienu laikā no izsoles rezultātu
spēkā stāšanās dienas. Izsoles rezultāti stājas spēkā dienā, kad tos apstiprina Tukuma novada Dome.
3.5. Izsoles noteikumiem ir pievienoti šādi pielikumi:
3.5.1. publicējamā informācija par apbūves tiesību objektu (1.pielikums);
3.5.2. apbūves tiesību līguma projekts (2.pielikums).
4. Informācijas publicēšanas kārtība
4.1. Informācija par izsoli tiek ievietota Tukuma novada pašvaldības tīmekļa vietnē
www.tukums.lv, norādot šādas ziņas:
4.1.1. zemes vienību adreses un sastāvu,
4.1.2. izsoles laiku un vietu,
4.1.3. izsoles sākumcenu,
4.1.4. kur un kad var iepazīties ar izsoles nolikumu,
4.1.5. kā var vienoties par apbūves tiesību objekta apskates vietu un laiku,
4.1.6. kur un kad var pieteikties dalībai izsolē.
4.2. Ar izsoles noteikumiem, t. sk. apbūves tiesību līguma projektu, interesenti var iepazīties
Tukuma novada Domes Īpašumu nodaļā, Talsu ielā 4, Tukumā, 3.stāvā, 315.kabinetā un Tukuma
novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.tukums.lv.
4.3. Pašvaldībai ir tiesības publiskot informāciju par izsoles izsludināšanu masu saziņas
līdzekļos, kā arī informēt par to personas, kas iepriekš izteikušas vēlmi iegūt apbūves tiesības.
5. Izsoles dalībnieki
5.1. Par izsoles dalībnieku var kļūt ikviena fiziska vai juridiska persona, kurai saskaņā ar spēkā
esošo likumdošanu ir tiesības veikt apbūves tiesību un kura ir reģistrēta normatīvajos aktos noteiktā
kārtībā, ja:
5.1.1. izsoles dalībnieks nav parādā Tukuma novada pašvaldībai saskaņā ar citām
līgumsaistībām vai nekustamā īpašuma nodokli,
5.1.2. Tukuma novada Dome nav lauzusi jebkādu līgumu ar izsoles dalībnieku tā rīcības dēļ.
5.2. Izsoles dalībniekam, reģistrējoties izsolei, rakstiski jāapliecina, ka šo noteikumu 5.1.punktā
minētie ierobežojumi uz viņu neattiecas. Ja tiek atklāts, ka izsoles dalībnieks ir sniedzis nepatiesas
ziņas, izsoles dalībnieks tiek svītrots no izsoles dalībnieku saraksta un viņam netiek atmaksāta dalības
maksa.
5.3. Visiem izsoles dalībniekiem, kas vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā izsoles dalības maksa
10,00 EUR un izsoles nodrošinājums 104,00 EUR.
5.4. Dalībnieki, kuri nav iemaksājuši dalības maksu un nodrošinājumu līdz šajos noteikumos
norādītajam termiņam, netiek pielaisti piedalīties izsolē.
6. Dalībnieku reģistrācijas kārtība
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6.1. Dalībniekiem jāreģistrējas uz izsoli Tukuma novada Domē, Talsu ielā 4, Tukumā,
315.kabinetā ne vēlāk kā līdz 2019. gada 2. septembra plkst.18:00.
6.2. Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas reģistrēties, Komisijai jāiesniedz šādi dokumenti:
6.2.1. fiziskām personām:
6.2.1.1. personu apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot oriģinālu, ja fizisku personu pārstāv tās
pilnvarnieks, tad notariālā kārtībā apliecināta pilnvara (oriģināleksemplārs) un pilnvarnieka pases vai
personas apliecības kopija, uzrādot oriģinālu;
6.2.1.2. kvīts par dalības maksas samaksu (oriģināls);
6.2.1.3. kvīts par nodrošinājuma maksas samaksu (oriģināls);
6.2.1.4. iesniegums, kurā norādīts, ar kādu darbības veidu apbūves tiesību objektā izsoles
dalībnieks nodarbosies.
6.2.2. juridiskām personām:
6.2.2.1. ja komersantu nepārstāv tās likumīgais pārstāvis, bet pilnvarnieks, Administratīvā
procesa likumā noteiktajā kārtībā noformēta pilnvara (oriģināls), pilnvarnieka personu apliecinoša
dokumenta kopija,
6.2.2.2. kvīts par dalības maksas samaksu (oriģināls),
6.2.2.3. kvīts par nodrošinājuma maksas samaksu (oriģināls),
6.2.2.4. iesniegums, kurā norādīts, ar kādu darbības veidu apbūves tiesību objektā izsoles
dalībnieks nodarbosies.
6.3. Izsoles dalībnieks tiek reģistrēts izsoles reģistrācijas lapā iesniegšanas secībā, kurā tiek
norādītas šādas ziņas:
6.3.1. dalībnieka kārtas numurs,
6.3.2. vārds, uzvārds (juridiskām personām tās pilns nosaukums),
6.3.3. personas kods (juridiskām personām reģ. Nr.),
6.3.4. adrese,
6.3.5. reģistrācijas datums.
6.4. Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja:
6.4.1. nav sācies vai jau beidzies dalībnieku reģistrācijas termiņš,
6.4.2. nav uzrādīti un iesniegti nepieciešamie dokumenti,
6.4.3. izsoles dalībnieks neatbilst šo noteikumu 5.1.punktā minētajām prasībām.
6.5. Izsoles dalībnieks parakstās, ka ir iepazinies ar izsoles noteikumiem.
6.6. Pieteikuma dokumenti jāsagatavo valsts valodā. Ārvalstīs izdotiem vai dokumentiem
svešvalodā jāpievieno apliecināts dokumenta tulkojums valsts valodā.
6.7. Ja noteiktā termiņā izsolei ir reģistrējies tikai viens dalībnieks, tad Komisija lemj par
apbūves tiesību piešķiršanu vienīgajam reģistrētajam izsoles dalībniekam par izsoles sākuma cenu.
6.8. Personām, kuras vēlas vērot izsoli, jāsamaksā izsoles dalības maksa Tukuma novada
Domes kasē Talsu ielā 4, Tukumā, 10,00 EUR. Izsoles dalības maksa nav jāmaksā Valsts kontroles
un tiesībsargājošo institūciju darbiniekiem, valsts un pašvaldību iestāžu pilnvarotiem pārstāvjiem.
7. Izsoles norise
7.1. Izsole notiks 2019. gada 4. septembrī, Tukuma novada Domē, Tukumā, Talsu ielā 4, Sēžu
zālē, plkst. 15:15.
7.2. Izsoli vada Komisijas priekšsēdētājs, kurš, atklājot izsoli, nosauc savu vārdu, uzvārdu un
katra izsoles komisijas locekļa uzvārdu, raksturo izsolāmo apbūves tiesību objektu un paziņo tā
apbūves tiesības sākotnējo maksas apmēru (t.i.1040,00 EUR gadā bez PVN), kā arī summu par kādu
apbūves tiesību maksa katrā nākamajā solī tiek paaugstināta, tas ir 10,00 EUR par katru soli.
7.3. Izsole tiek protokolēta. Ja kāds izsoles dalībnieks atsakās no turpmākās solīšanas, viņa
pēdējā solītā apbūves tiesību maksa tiek apstiprināta ar izsoles dalībnieka parakstu izsoles dalībnieku
sarakstā.
7.4. Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas kartīti ar numuru. Komisijas
priekšsēdētājs paziņo pirmā solītāja reģistrācijas numuru un piedāvāto cenu. Ja neviens no izsoles
dalībniekiem vairs augstāku cenu nepiedāvā, Komisijas priekšsēdētājs 3 reizes atkārto visaugstāko
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piedāvāto cenu un fiksē to ar piesitienu. Pēdējais piesitiens aizstāj paziņojumu par to, ka Komisijas
priekšsēdētājs pieņēmis vairāk solījumu, un šis piesitiens noslēdz izsoli. Ja vairāki izsoles dalībnieki
nosauc vienu augstāko cenu, Komisijas priekšsēdētājs kā solījumu pieņem tikai pirmo cenas
pieteikumu.
7.5. Ja kāds izsoles dalībnieks atsakās no turpmākās solīšanas, viņa pēdējā solītā apbūves tiesību
maksa tiek apstiprināta ar izsoles dalībnieka parakstu izsoles dalībnieku sarakstā.
7.6. Izsoles dalībnieks, kurš piedāvājis visaugstāko cenu, ar savu parakstu protokolā apliecina
savu gribu iegūt apbūves tiesības par nosolīto un protokolā norādīto cenu. Izsoles dalībnieks, kurš
nosolījis apbūves tiesības, bet neparakstās protokolā, tādējādi ir atteicies no apbūves tiesībām. Viņš
tiek svītrots no izsoles dalībnieku saraksta un viņam netiek atmaksāta iemaksātā nodrošinājuma
nauda. Apbūves tiesības tiek piedāvātas izsoles dalībniekam, kurš nosolījis nākamo augstāko cenu.
7.7. Ja izsolei reģistrējies viens izsoles dalībnieks, izsole atzīstama par notikušu. Īpašnieks ar
apbūves tiesību pretendentu slēdz apbūves tiesību līgumu par izsoles sākumcenu.
7.8. Izsoles dalībniekiem izsoles dalības maksa netiek atgriezta.
8. Izsoles rezultātu apstiprināšana
8.1. Komisija 30 dienu laikā, skaitot no izsoles dienas, apstiprina izsoles rezultātus Tukuma
novada Domes sēdē.
8.2. Informācija par izsoles rezultātu apstiprināšanu un apbūves tiesību piešķiršanu
5 darba dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas tiek publicēta Tukuma novada pašvaldības
tīmekļa vietnē www.tukums.lv.
9. Līguma slēgšana un norēķinu kārtība
9.1. Izsoles dalībnieks, kurš nosolījis pašvaldības īpašuma apbūves tiesības 30 dienu laikā no
dienas, kad Tukuma novada Dome apstiprinājusi izsoles rezultātus, noslēdz līgumu ar pašvaldību par
pašvaldības īpašuma apbūves tiesībām.
9.2. Ja izsoles dalībnieks 30 dienu laikā no izsoles rezultātu apstiprināšanas nav noslēdzis
apbūves līgumu, viņš zaudē tiesības uz pašvaldības īpašuma apbūves tiesībām. Komisija informē par
šo faktu pašvaldību un piedāvā īpašuma apbūves tiesības dalībniekam, kurš izsolē nosolījis nākamo
augstāko apbūves tiesību maksu, un 2 darbdienu laikā pēc minētā piedāvājuma nosūtīšanas nodrošina
minētās informācijas publicēšanu Tukuma novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.tukums.lv.
9.3. Izsoles dalībnieks, kurš nosolījis nākamo augstāko apbūves tiesību maksu, atbildi uz
piedāvājumu sniedz 2 nedēļu laikā pēc tā saņemšanas dienas. Ja izsoles dalībnieks piekrīt parakstīt
apbūves tiesību līgumu par paša nosolīto augstāko apbūves tiesību maksu, 7 darbdienu laikā, pēc
izsoles uzvarētāja apstiprināšanas Tukuma novada Domē, viņš paraksta apbūves tiesību līgumu.
Informācija par apbūves tiesību līguma noslēgšanu ne vēlāk kā 2 darbdienu laikā pēc tā spēkā stāšanās
tiek publicēta Tukuma novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.tukums.lv.
9.4. Izsoles dalībnieka, kurš nosolījis īpašuma apbūves tiesības, piedāvātā augstākā summa ar
attiecīgajām nodevām jāmaksā apbūves tiesību līgumā noteiktā kārtībā.
9.5. Izsoles nodrošinājums tiek ieskaitīts apbūves tiesību līguma pirmā gada norēķinā.
10. Gadījumi, kad izsole uzskatāma par nenotikušu
10.1. Izsole atzīstama par nenotikušu vai izbeidzama bez rezultāta:
10.1.1. ja izsolei nav reģistrējies neviens izsoles dalībnieks,
10.1.2. ja tiek noskaidrots, ka nepamatoti norādīta kāda izsoles dalībnieka piedalīšanās izsolē
vai nepareizi norādīts kāds pārsolījums,
10.1.3. ja tiek konstatēts, ka bijusi noruna kādu atturēt no piedalīšanās izsolē,
10.1.4. ja izsolāmās īpašuma apbūves tiesības ieguvusi persona, kurai nav bijis tiesību
piedalīties izsolē,
10.1.5. ja izsolē starp tās dalībniekiem konstatēta vienošanās, kas ir iespaidojusi izsoles
rezultātus vai gaitu,
10.1.6. ja Komisija un Tukuma novada Dome nav apstiprinājusi izsoles rezultātus,
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10.1.7. ja pēc noteiktā termiņa apbūves tiesību nosolītājs nav noslēdzis līgumu ar pašvaldību
un, ja nākamais izsoles dalībnieks, kurš solījis nākamo lielāko cenu, pašvaldības noteiktā termiņā nav
izteicis vēlmi slēgt apbūves tiesību līgumu.
11. Komisijas tiesības un pienākumi
11.1. Komisijas darbu vada tās priekšsēdētājs. Komisijas darbu, tai skaitā izsoles norises
dokumentēšanu, nodrošina Komisijas sekretārs. Komisijas sekretārs nav Komisijas loceklis.
11.2. Komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu, ja tās sēdē piedalās vismaz puse no Komisijas
locekļiem.
11.3. Komisija pieņem lēmumu ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja Komisijas locekļu balsis
sadalās vienādi, izšķirošā ir Komisijas priekšsēdētāja balss.
11.4. Ja kāds no Komisijas locekļiem nepiekrīt Komisijas lēmumam un balso pret to, viņa
atšķirīgo viedokli fiksē izsoles protokolā un viņš šādā gadījumā nav atbildīgs par Komisijas pieņemto
lēmumu.
11.5. Izsoles noslēguma protokolā norāda šādu informāciju:
11.5.1. apbūves tiesību izsoles priekšmets un izsoles veids,
11.5.2. datums, kad paziņojums par izsoli publicēts Tukuma novada pašvaldības tīmekļa vietnē;
11.5.3. Komisijas sastāvs;
11.5.4. izsoles sākumcena;
11.5.5. pieteikumu iesniegšanas termiņš, izsoles norises vieta, datums un laiks;
11.5.6. izsolei reģistrējušos dalībnieku vārds, uzvārds vai nosaukums, un citi šo personu
identificējošie dati;
11.5.7. izsoles dalībnieka vārds, uzvārds vai nosaukums, ar kuru nolemts slēgt apbūves tiesību
līgumu, maksa, līguma darbības termiņš;
11.5.8. pamatojums lēmumam par izsoles dalībnieka/u izslēgšanu no dalības izsolē;
11.5.9. lēmuma pamatojums, ja īpašnieks pieņēmis lēmumu pārtraukt izsoli.
11.6. Komisijas lēmums par izsoles rezultātu stājas spēkā pēc Izsoles rezultāta apstiprināšanas
Tukuma novada Domē.
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1.pielikums
Tukuma novada Domes 25.07.2019.
noteikumiem Nr.22 (prot.Nr.11, 18.§.)

Publicējamā informācija par apbūves tiesību objektu
Apbūves tiesību objekts
Apbūves tiesību izsoles
veids
Apbūves tiesību objekta
nosacītā maksa
Maksimālais apbūves
tiesību termiņš
Apbūves tiesību objektu
raksturojošā informācija un
citi nosacījumi
Izsoles solis

Izsoles rīkošanas un
pretendentu pieteikšanās
laiks un vieta

Apbūves tiesību objekta
apskates vieta un laiks
Izsoles rīkotājs
Citi noteikumi

Revolūcijas iela 2, Tukums, Tukuma novads, zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 9001 004 0849 daļu 1,04 ha platībā
Pirmā atklātā mutiskā izsole ar augšupejošu soli.
1040,00 EUR (bez PVN) gadā.
10 gadi.
Apbūves tiesību ieguvējam nav tiesību apbūves tiesību objektu vai
tā daļu nodot citām personām.
Būves pēc Līguma termiņa beigām kļūst par zemes īpašnieka
īpašumu.
10,00 EUR (bez PVN) gadā.
Tukuma novada Dome, Talsu ielā 4, Tukumā, Tukuma novadā,
Sēžu zālē 2019. gada 4. septembrī plkst. 15:15.
Persona, kura vēlas iegūt apbūves tiesības objektu, ierodas ar
personas apliecinošu dokumentu un iesniedz pieteikumu, kurā
norāda:
fiziska persona – vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās
dzīvesvietas adresi;
juridiskā persona, arī personālsabiedrība – nosaukumu (firmu),
reģistrācijas numuru un juridisko adresi;
apbūves tiesību pretendenta pārstāvja vārdu, uzvārdu un personas
kodu (ja ir);
elektroniskā pasta adresi (ja ir);
Apbūves tiesību objektu;
Apbūves tiesību laikā plānotās darbības objektā.
Pieteikumu var iesniegt Tukuma novada Domē Talsu ielā 4,
Tukumā, Tukuma novadā, 315.kabinetā, sākot no informācijas
publicēšanas dienas Tukuma novada pašvaldības tīmekļa vietnē
www.tukums.lv līdz 2019. gada 2. septembra plkst. 18:00.
Katru darba dienu no plkst. 8:00 līdz plkst. 17:00, saskaņojot to pa
tālruni: 63107230
Tukuma novada Domes Īpašumu apsaimniekošanas un
privatizācijas komisija.
Izsoles rezultātus apstiprina Tukuma novada Dome.
Apbūves tiesību līgums tiek noslēgts 30 dienu laikā no izsoles
rezultātu apstiprināšanas dienas.
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2.pielikums
Tukuma novada Domes 25.07.2019.
noteikumiem Nr.22 (prot.Nr.11, 18.§.)

APBŪVES TIESĪBU LĪGUMS
Tukumā/Rīgā,

2019.gada ___.________

Tukuma novada Dome, PVN Nr. 90000050975, adrese Tukums, Talsu iela 4, LV-3101
(turpmāk – Īpašnieks), kuras vārdā saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” rīkojas pašvaldības
izpilddirektore Dace Lebeda, no vienas puses, un
____________________________________ (turpmāk – Apbūves tiesīgais) no otras puses,
abas kopā turpmāk sauktas – Puses vai katra atsevišķi – Puse, noslēdz šādu apbūves tiesību
līgumu (turpmāk – Līgums) par šādiem nosacījumiem:
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS UN VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1.1. Ar Līguma noslēgšanu Īpašnieks piešķir Apbūves tiesīgajam par samaksu lietu tiesību –
būvēt un lietot uz Īpašniekam piederoša zemes gabala sporta būves, šīs tiesības spēkā esamības laikā.
1.2. Īpašnieks piešķir Apbūves tiesīgajam apbūves tiesības uz zemes vienības daļu –
Revolūcijas ielā 2, Tukumā, Tukuma novadā (kadastra apzīmējums Nr. 9001 0040 849), 1,04 ha
platībā (turpmāk – Laukums), kuras atrašanās vieta atbilstoši mērogam iezīmēta Līgumam
pievienotajā grafiskajā pielikumā “Zemes vienības daļas robežu plāns”, kas ir Līguma neatņemama
sastāvdaļa (1.pielikums).
1.3. Laukums tiek nodots Apbūves tiesīgajam sporta būvju būvniecībai, tai skaitā Apbūves
tiesīgajam nepieciešamo inženierkomunikāciju izveidei (elektrības, ūdensvada, kanalizācijas,
meliorācijas (tai skaitā slēgto drenu sistēmas izbūvei) utt., vajadzībām visā Līguma darbības termiņā,
visu diennakti bez pārtraukumiem.
1.4. Nekustamais īpašums, kas atrodas Revolūcijas ielā 2, Tukumā, Tukuma novadā, kadastra
Nr. 90010040849, ierakstīts Tukuma pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000096993,
īpašuma tiesības nostiprinātas Īpašniekam.
1.5. Īpašnieks apliecina, ka tam ir tiesības noslēgt Līgumu ar tajā minētajiem nosacījumiem.
1.6. No apbūves tiesības izrietošā lietu tiesība ir nodibināta un spēkā tikai pēc apbūves tiesības
ierakstīšanas zemesgrāmatā.
1.7. Pēc apbūves tiesības ierakstīšanas zemesgrāmatā Apbūves tiesīgais ir tiesīgs veikt sporta
būvju būvniecību, saskaņā ar izstrādāto un noteiktā kārtībā Būvvaldē saskaņoto būvprojektu.
1.8. Laukuma faktiskais stāvoklis Apbūves tiesīgajam ir zināms, un robežas ir ierādītas dabā.
2. MAKSA PAR APBŪVES TIESĪBU
2.1. Apbūves tiesīgais maksā Īpašniekam ____ EUR gadā (____________ euro) (turpmāk –
Maksa), kas atbilst ______ EUR (__________________ euro) mēnesī.
2.2. Papildus Maksai Apbūves tiesīgais maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN),
nekustamā īpašuma nodokli un citus nodokļus un nodevas, kas paredzēti vai tiks noteikti Latvijas
Republikas normatīvajos aktos, kas attiecas uz Laukumu, saskaņā ar Īpašnieka izsniegto maksāšanas
paziņojumu - rēķinu.
2.3. Īpašniekam ir tiesības, nosūtot Apbūves tiesīgajam rakstisku paziņojumu, bez papildus
rakstiskas vienošanās vienpusēji mainīt Maksas apmēru, ja normatīvie akti paredz citu Maksas
apmēru vai aprēķināšanas kārtību.
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3. NORĒĶINU KĀRTĪBA
3.1. Līguma Maksu Apbūves tiesīgais maksā Īpašniekam reizi gadā, apmaksājot Īpašnieka
iesniegto maksāšanas paziņojumu 30 dienu laikā pēc maksāšanas paziņojuma saņemšanas.
3.2. Maksāšanas paziņojumi katru gadu līdz 1.martam tiek nosūtīti uz e-pasta adresi:
____________________
3.3. Par nokavētiem maksājumiem Apbūves tiesīgais maksā līgumsodu 0,1% no kavētās
maksājuma summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma summas, kas ir
apbūves tiesību maksas par desmit gadiem.
4. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
4.1. Īpašnieks apņemas netraucēt Apbūves tiesīgajam lietot Laukumu un nodrošināt Apbūves
tiesīgajam un tā klientiem brīvu pieeju Laukumam;
4.2. Īpašniekam ir tiesības:
4.2.1. kontrolēt, vai Laukums tiek izmantots atbilstoši Līguma noteikumiem, un šajā nolūkā
Apbūves tiesīgā klātbūtnē apsekot Laukumu dabā;
4.2.2. prasīt Apbūves tiesīgajam nekavējoties novērst tā darbības vai bezdarbības dēļ radīto
Līguma nosacījumu pārkāpumu sekas un atlīdzināt radītos zaudējumus;
4.2.3. vienpusēji lauzt Līgumu pirms termiņa, ja Apbūves tiesīgā vainas dēļ netiek ievēroti
normatīvie akti vai Līguma noteikumi;
4.2.4. vienpusēji atkāpties no Līguma pirms termiņa, paziņojot par to Apbūves tiesīgajam
3 mēnešus iepriekš, ja Laukums nepieciešams normatīvajos aktos noteikto publisko funkciju vai
deleģēta valsts pārvaldes uzdevuma veikšanai. Šādā gadījumā Īpašnieks atlīdzina Apbūves tiesīgajam
uz Līguma izbeigšanas brīdi neatkarīga vērtētāja noteikto atlīdzināmo nepieciešamo un derīgo
izdevumu apmēru.
4.3. Apbūves tiesīgais apņemas:
4.3.1. ievērot īpašumam noteiktos lietošanas tiesību aprobežojumus, ko izraisa tam noteiktie
apgrūtinājumi un servitūti;
4.3.2. noteiktajā termiņā un apmērā maksāt Līguma Maksu;
4.3.3. izmantot Laukumu tikai Līgumā noteiktajam mērķim, ievērojot ārējo normatīvo aktu
prasības;
4.3.4. ar savu darbību neaizskart citu zemes īpašnieku vai tiesisko valdītāju un citu personu
likumīgās intereses;
4.3.5. par saviem līdzekļiem veikt Laukuma apbūvi, saskaņojot to normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā;
4.3.6. Līguma darbības laikā bez Īpašnieka rakstiskas piekrišanas nenodot apbūves tiesību
trešajām personām;
4.3.7. beidzoties Līguma darbības termiņam, par saviem līdzekļiem atbrīvot Laukumu no
atdalāmajiem ieguldījumiem, tai skaitā Apbūves tiesīgajam piederošām kustamām mantām, kā arī
sakopt Laukumu atbilstoši sakārtotas vides prasībām. Viss, kas atradīsies Laukumā pēc apbūves
tiesības termiņa beigām, tiks uzskatīts par Īpašnieka mantu, kuru Īpašnieks ir tiesīgs izmantot pēc
saviem ieskatiem. Īpašnieks neatlīdzina Apbūves tiesīgajam izdevumus, kas ieguldīti Laukumā, kā
arī izdevumus, kas saistīti ar Laukuma atbrīvošanu Līgumam beidzoties;
4.3.8. 12 mēnešu laikā no Līguma noslēgšanas dienas iesniegt Tukuma novada būvvaldei
būvprojektu minimālā sastāvā;
4.3.9. 24 mēnešu laikā no Līguma noslēgšanas dienas iesniegt Tukuma novada būvvaldei
būvprojektu un uzsākt būvdarbus.
4.4. Apbūves tiesīgajam nav tiesības apbūves tiesību atsavināt, kā arī apgrūtināt ar lietu
tiesībām.
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5. LĪGUMA DARBĪBAS UN APBŪVES TIESĪBAS TERMIŅŠ
5.1. Līgums stājas spēkā dienā, kad to ir parakstījusi pēdējā no Pusēm.
5.2. Puses vienojas, ka Līguma un apbūves tiesības termiņš ir desmit gadi - 2029. gada ……...
5.3. Puses vienojas, ka Īpašnieks izskatīs jautājumu par Līguma 5.2. apakšpunktā minētā
termiņa pagarināšanu, ja Apbūves tiesīgais būs iesniedzis attiecīgu Līguma grozījumu projektu ne
vēlāk kā 3 mēnešus pirms apbūves tiesības termiņa beigām.
5.4. Īpašnieks var vienpusēji atkāpties no Līguma, iepriekš brīdinot Apbūves tiesīgo
rakstveidā, ja:
5.4.1. Apbūves tiesīgais nepamatoti kavē maksas par apbūves tiesību maksājumu ilgāk nekā
2 mēnešus;
5.4.2. Apbūves tiesīgais lieto Laukumu citam mērķim, nekā noteikts Līguma 1.1.apakšpunktā.
5.4.3. 12 mēnešu laikā no Līguma noslēgšanas dienas nav iesniegts Tukuma novada būvvaldē
būvprojekts minimālā sastāvā,
5.4.4. 24 mēnešu laikā no Līguma noslēgšanas dienas iesniegts Tukuma novada būvvaldē
būvprojekts un uzsākti būvdarbi.
5.5. Apbūves tiesība zaudē spēku, beidzoties zemesgrāmatā reģistrētās apbūves tiesības
termiņam, ja Puses nav šo termiņu pagarinājušas saskaņā ar Līguma 5.3.apakšpunktā noteikto kārtību.
6. STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA
6.1. Visi strīdi un domstarpības, kas izriet no Līguma un nav atrisināti pārrunu ceļā, tiek
izšķirti Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.
7. NEPĀRVARAMA VARA
7.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par pilnīgu vai daļēju Līguma saistību neizpildi, ja
saistību izpilde nav iespējama nepārvaramas varas iestāšanās rezultātā.
7.2. Par Līguma 7.1. apakšpunktā minēto nepārvaramu varu, kuru Puses nevarēja iepriekš ne
paredzēt, ne novērst, nepārprotami tiks atzīti – stihiskas nelaimes, dabas katastrofas, epidēmijas, kara
darbība, streiki, iekšējie valsts nemieri, blokādes, u.tml.
7.3. Gadījumā, ja Pusei nav iespējams pienācīgi izpildīt Līguma saistības sakarā ar
nepārvaramas varas iestāšanos, tai nekavējoties, bet ne vēlāk kā 1 mēneša laikā pēc šādu apstākļu
iestāšanās, rakstiski jāpaziņo par to otrai Pusei un jāiesniedz dokuments, kas apliecinātu
nepārvaramas varas iestāšanās faktu. Puse, kura neievēro šo noteikumu, zaudē tiesības atsaukties uz
nepārvaramu varu kā līgumsaistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes pamatu.
8. CITI NOTEIKUMI
8.1. Katra puse ir materiāli atbildīga otrai pusei par Līguma saistību neizpildi vai nepienācīgu
izpildi, kā arī par otrai pusei radītiem zaudējumiem saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem
aktiem.
8.2. Visi paziņojumi, brīdinājumi un maksāšanas paziņojumi - rēķini, kas minēti Līgumā, ir
uzskatāmi par izdarītiem un/vai iesniegtiem, ja tie ir nosūtīti ierakstītā vēstulē vai tie nosūtīti uz
norādīto oficiālo elektronisko pasta adresi.
8.3. Visi pielikumi un grozījumi ir spēkā, ja tie ir noformēti rakstiski un tos parakstījušas abas
Puses. Šādi Līguma grozījumi ar to parakstīšanas brīdi kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
8.4. Ar Līguma parakstīšanas brīdi visas iepriekšējās vienošanās attiecībā uz Līgumu un tā
noteikumiem, neatkarīgi no tā, vai tās izdarītas mutiski vai rakstiski, zaudē savu juridisko spēku.
8.5. Līgums ir saistošs Pusēm un to tiesību un saistību pārņēmējiem.
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8.6. Pēc Līguma parakstīšanas Puses paraksta nostiprinājuma lūgumu Zemgales rajona tiesai
par apbūves tiesības reģistrāciju zemesgrāmatā.
8.7. Puses vienojas, ka ar Līguma noslēgšanu Īpašnieks pilnvaro Apbūves tiesīgo veikt visas
ar Līguma reģistrēšanu zemesgrāmatā saistītās darbības, tai skaitā lūgt Valsts zemes dienestam
kadastrā reģistrēt zemes vienības daļu un saņemt visas ar to saistītās izziņas.
8.8. Izdevumus, kas saistīti ar Apbūves tiesības nostiprināšanu zemesgrāmatā, sedz Apbūves
tiesīgais.
8.9. Puses vienojas un Apbūves tiesīgais pilnvaro, ka Līguma pirmstermiņa laušanas gadījumā
Īpašniekam ir tiesības vienpersoniski lūgt zemesgrāmatai dzēst ierakstu par nostiprināto apbūves
tiesību.
8.10. Līguma neatņemama sastāvdaļa ir grafiskais pielikums “Zemes vienības daļas robežu
plāns”.
8.11. Līgums sagatavots un parakstīts 3 eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs atrodas pie
Īpašnieka, viens – pie Apbūves tiesīgā, viens – iesniegšanai zemesgrāmatā.
9. PUŠU REKVIZĪTI
Īpašnieks

Apbūves tiesīgais:

Tukuma novada dome
Reģ. Nr. 90000050975
Talsu iela 4, Tukums, LV-3101
AS “Swedbank”
Kods: HABALV22
Konta Nr.: LV17HABA0001402040731
D.Lebeda
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1.pielikums
2019. gada __.___________
Līgumam
par apbūves tiesības piešķiršanu

“Zemes vienības daļas plāns”

Apbūvei nodotā platība: 1,04 ha
Zemes vienības platība: 5,7738 ha
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