Anketa nekustamā īpašuma reģistrēšanai Siguldas
novada pašvaldības datubāzē
Lūdzam Jūs aizpildīt formas zemākos laukus par Jūsu piedāvājumu nomāt/iznomāt lauksaimniecībā izmantojamo zemi un nosūtīt
aizpildītu formu uz e-pastu liga.proskina@sigulda.lv (projekta vadošai speciālistei Līgai Proškinai). Jūsu piedāvājums tiks publicēts
interneta vietnē www.sigulda.lv. Jautājumu gadījumā lūdzam zvanīt pa tālruņiem 26341991, 28206624.

Darījuma veids
Nr.

Vēlos nomāt

Raksturlielumi

Jūsu nekustamā īpašuma objekts

Paskaidrojumi

1 Nekustamā īpašuma veids

lauksaimniecībā izmantojamā zeme

-

2 Plānotā izmantošana

ko plāno darīt ar nomas zemi – zāles pļaušana /
noganīšana / graudaugu audzēšana / ilggadīgie
stādījumi / cits mērķis

-

3 Kopējā zemes platība

ha

-

4 Adrese

vēlamā nomas zemes atrašanās vieta – pagasts /
ciems / apvidus

-

5 Kontakti

telefons, e-pasts

-

6 Papildu informācija

jebkura informācija, kas varētu palīdzēt labāk izprast
reālo situāciju

-

Iznomāju

Darījuma veids
Nr.

Raksturlielumi

Paskaidrojumi

Jūsu nekustamā īpašuma objekts

1 Nekustamā īpašuma veids

lauksaimniecībā izmantojamā zeme

Lauksaimniecībā izmantojamā zeme

2 Adrese

zemes vienības nosaukums un atrašanās vieta
(pagasts, ciems, apvidus)

"Dārziņi", Allaži, Allažu pagasts, Siguldas novads

norādiet zemes īpašuma kadastra numuru

80420040232

3 LIZ plānotā izmantošana

kādiem mērķiem saimnieks iznomā – piemēram,
zāles pļaušanai / graudaugu audzēšanai /
lauksaimniecības dzīvnieku ganīšanai / cits mērķis

Iznomā zāles pļaušanai, lauksaimniecības dzīvnieku
ganīšanai, lauksaimniecības produktu audzēšanai,
sakņu dārza, mazdārziņa vai palīgsaimniecības
uzturēšanas vajadzībām

4 Iznomajāmā LIZ platība

ha

No 0,01 līdz 0,35 ha

5 Stāvoklis, kādā LIZ atrodas

kopts, nekopts, aizaudzis, pļauts, nepļauts u.c.

Ilggadīgs zālājs, novākts apaugums, pļauts.

6 Meliorācija

ir / nav, darbojas / nedarbojas, citi varianti

7 Piebraucamie ceļi

ir / nav

8 Īpašnieks

privātpersona / juridiska persona / pašvaldība / valsts Siguldas novada Dome

9 Kontakti

telefons, e-pasts

10 Papildu informācija

jebkura informācija, kas varētu palīdzēt labāk izprast Daļā no iznomājamās lauksaimniecības zemes ir bijuši
reālo situāciju
mazdārziņi.

Kadastra apzīmējums

Ir piebraucamais ceļš no V58 autoceļa (Zaļkalna ielas)

Siguldas novada Domes Zemes lietu speciāliste Ilze
Urtāne, 67800959; e-pasts: ilze.urtane@sigulda.lv

Ja ir iespējams, lūdzam pielikumā pievienot objekta fotoattēlus

Vārds, uzvārds / uzņēmuma
Adrese
Telefons
e-pasts
Informācijas ievadīšanas datums

Jūsu kontaktinformācija
Siguldas novada Dome, Īpašumu, būvniecības un investīciju pārvalde, Zemes nodaļa.
Zinātnes iela 7, Sigulda
67800959
ilze.urtane@sigulda.lv

Apliecinu, ka sniegtā informācija ir patiesa. Piekrītu tās publicēšanai interneta vietnē
www.sigulda.lv. Piekrītu informēt Uzņēmējdarbības atbalsta punktu pa tālruni
29414798 vai e-pastu ina.stupele@sigulda.lv par informācijas izmaiņām (īpašuma
pārdošana / noma).

_____________________________________
(paraksts, vārds, uzvārds)

