Par valsts rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes nomas tiesību izsoli
Jēkabpils novada pašvaldība izsludina pieteikšanos uz sekojošu valsts rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes gabalu nomu:
Nr.
p.
k.

Zemesgabala
kadastra Nr.

Zemesgabala
kopējā
platība ha

Iznomājamā
zemesgabala
platība ha

1.

5682 002 0064

3.00

3.00

2.

5682 008 0164

2.3

2.3

3.

5682 004 0255

2.36

2.36

4.

5682 004 0135

1.8

1.8

Iznomājamā
zemesgabala
sastāvs

Lauksaimniecībā
izmantojamā zeme
Lauksaimniecībā
izmantojamā zeme
Lauksaimniecībā
izmantojamā zeme
Lauksaimniecībā
izmantojamā zeme

Kopējā
zemesgabala
kadastrālā
vērtība LVL

Iznomājamā
zemesgabala
kadastrālā
vērtība LVL

Zemesgabala
izsoles
sākumcena % no
z.g. kadastrālās
vērtības

Izsoles solis

Iemaksājamā
reģistrācijas
maksa LVL

787.00

787.00

3%

0.1%

5.00

Iemaksājamā
drošības nauda
3%
no
zemesgabala
kadastrālās
vērtības LVL
23.61

671.00

671.00

3%

0.1%

5.00

20.13

779.00

779.00

3%

0.1%

5.00

23.37

486.00

486.00

3%

0.1%

5.00

14.58

Nomas tiesību mutiska izsole ar augšupejošu soli notiks 2013.gada 21.janvārī plkst.10.00 Jēkabpils novada pašvaldībā, Rīgas ielā 150a,
Jēkabpilī, 10.kabinetā
Lūdzam pretendentiem pieteikties līdz 2013.gada 21.janvāra plkst.9.00.
Pretendentiem līdz 2013.gada 21.janvāra plkst.9.00jāiemaksā Jēkabpils novada pašvaldības AS Swedbank HABALV22 kontā LV51HABA0551
0341 2525 1:
1. reģistrācijas maksa LVL 5.00 (pieci lati) un
2. drošības nauda 3% no zemesgabala kadastrālās vērtības latos;
Pretendentiem līdz 2013.gada 21.decembra plkst.9.00 jāiesniedz Jēkabpils novada pašvaldībā, Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, sekojoši dokumenti:
3.1. juridiskām personām, arī personālsabiedrībām:
3.1.1. pieteikums;
3.1.2. ja pieteikumu paraksta pilnvarota persona, tad papildus iesniedzama attiecīga pilnvara.
3.2. fiziskām personām:
3.2.1. pieteikums;
3.2.2. izziņa par deklarēto dzīvesvietu;
3.2.3. ja pieteikumu paraksta pilnvarota persona, tad papildus iesniedzama attiecīga pilnvara.
Zemesgabalu izsoles sākumcena 3% no zemesgabala kadastrālās vērtības
Izsoles solis- 0,1% no zemesgabala kadastrālās vērtības;
Izsolē nevar piedalīties pretendents, kuram ir nenokārtotas saistības ar Jēkabpils novada pašvaldību (nekustamā īpašuma nodokļa,
nomas, komunālo, īres, apsaimniekošanas u.c maksājumi).
Pielikumā: Jēkabpils novada pašvaldības neapbūvētas zemes nomas tiesību izsoles kārtība. (Jēkabpils novada domes 21.04.2011.sēdes protokola
izraksts Nr.6, 20§ „Par Jēkabpils novada pašvaldības neapbūvētas zemes Nomas tiesību izsoles kārtības apstiprināšanu”.

