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Par Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas Mūzikas skola” vadītāja
iecelšanu amatā
Pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 2.punktu, kas nosaka to, ka
novada pašvaldība pieņem darbā un atbrīvo no darba tās padotībā esošo vispārējās izglītības
iestāžu, tai skaitā internātskolu, speciālo izglītības iestāžu, interešu izglītības iestāžu,
profesionālās ievirzes izglītības iestāžu sportā vadītājus, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes
ministriju, bet profesionālās ievirzes izglītības iestāžu mākslā vai kultūrā vadītājus – saskaņojot
ar attiecīgās nozares ministriju;
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, kas nosaka to, ka tikai
pašvaldības dome ir tiesīga iecelt amatā un atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus, kā arī
citas amatpersonas likumā un pašvaldības nolikumā paredzētajos gadījumos;
ņemot vērā to, ka 2012.gada 23.oktobrī ir saņemta Kultūras ministrijas saskaņojuma
vēstule Nr.14-9/3817,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Iecelt ar 2012.gada 1.novembri Anitu Velmunsku, personas kods X, Bauskas novada
pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādes „Bauskas Mūzikas skola” direktora amatā.
2. Noteikt A.Velmunskai mēneša darba algu atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem
un Bauskas novada domes pieņemtajiem lēmumiem, kas reglamentē darba samaksu
pedagoģiskajiem darbiniekiem.
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Par atbalstu Latvijas–Šveices sadarbības programmas projektam „Atbalsts
ugunsdrošības pasākumiem pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs”
Bauskas novada pašvaldībā 2012.gada 24.septembrī ir saņemta Valsts reģionālās attīstības
aģentūras vēstule Nr.2/SWU/12/2975 „Par līdzdalību Latvijas Šveices sadarbības programmas
projekta īstenošanā”. Projekta ietvaros Bauskas novada pašvaldības izglītības iestādēs „Mežotnes
internātvidusskola” un „Pamūšas speciālā internātpamatskola” ir paredzēts uzstādīt
ugunsaizsardzības sistēmas.
Projekta mērķis ir uzlabot ugunsdrošību pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs attālos un
mazattīstītos reģionos. Lai izglītības iestādēs nodrošinātu drošu mācību vidi, jābūt ierīkotām
ugunsaizsardzības sistēmām saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu
prasībām.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Apstiprināt Bauskas novada pašvaldības projekta kopējās izmaksas Ls 49 275,98, Šveices
konfederācijas līdzfinansējums ir 85 % no attiecināmajām izmaksām jeb Ls 41884,5;
pašvaldības līdzfinansējums 10 % no attiecināmajām izmaksām, jeb Ls 4 927,60; valsts
līdzfinansējums 5 % no attiecināmajām izmaksām, jeb Ls 2463,80.
2. Pilnvarot Valsts reģionālās attīstības aģentūru veikt centralizētu ugunsaizsardzības sistēmu
iepirkumu un noslēgt līgumu Bauskas novada pašvaldības vārdā.
3. Ugunsaizsardzības sistēmu iepirkuma rezultātā vai normatīvo aktu, kuri regulē pievienotās
vērtības nodokļa likmi, izmaiņu gadījumā lēmuma 1.punktā norādītās kopējās izmaksas var
mainīties un kopējo izmaksu pieauguma gadījumā Bauskas novada pašvaldība apņemas
nodrošināt nepieciešamo līdzfinansējumu 10 % apmērā no līgumcenas un pievienotās vērtības
nodokļa, kas tiek aprēķināts saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
4. Nodrošināt Bauskas novada pašvaldības priekšfinansējumu un līdzfinansējumu no Bauskas
novada pašvaldības 2013.gada budžeta līdzekļiem.
5. Nodrošināt projekta gaitā uzstādīto ugunsaizsardzības sistēmu uzturēšanu un segt visus ar
ugunsaizsardzības sistēmas ekspluatāciju saistītos izdevumus vismaz 5 (piecus) gadus pēc
ugunsaizsardzības sistēmas uzstādīšanas beigu datuma.
6. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram.
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Par finansējuma piešķiršanu biedrības „Latvijas Neredzīgo biedrība”
Jelgavas teritoriālās organizācijas projektam
Bauskas novada pašvaldības iestādē „Sociālais dienests” 17.10.2012. saņemts biedrības
„Latvijas Neredzīgo biedrība” Jelgavas teritoriālās organizācijas projekta pieteikums „Iepazīsim
tuvākos novadus”. Projekta mērķis ir sekmēt Bauskas pilsētas un novada redzes invalīdu
aktivitāti.
Pamatojoties uz 2010.gada 22.jūnijā Bauskas novada domē pieņemto nolikumu „Par Bauskas
novada domes finansiālu atbalstu nevalstisko organizāciju (NVO) darbībai sociālajā jomā”, kas
par vienu no NVO primāri atbalstāmām jomām nosaka 4.4.punktā minētās „aktivitātes sociāli
atstumto grupu iesaistīšanai sabiedrībā, tai skaitā personām ar speciālām vajadzībām”, kā arī to,
ka projektā plānotās darbības atbilst nolikuma paredzētājām finansiāli atbalstāmajām
aktivitātēm,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Atbalstīt biedrības „Latvijas Neredzīgo biedrība” Jelgavas teritoriālās organizācijas iesniegto
projektu „Iepazīsim tuvākos novadus” saskaņā ar pievienoto projekta budžetu Ls 171 apmērā.
2. Projektu finansēt no iestādei „Bauskas novada Sociālais dienests” paredzētajiem līdzekļiem
budžeta sadaļā „Subsīdijas biedrībām un nodibinājumiem (t.sk. reliģiskajām organizācijām)”.
Pielikumā:
1. Projekta pieteikums „Iepazīsim tuvākos novadus” uz 2 lp.
2. Latvijas Neredzīgo biedrības Centrālās valdes lēmums uz 1 lp.
3. Latvijas Neredzīgo biedrības pilnvara uz 1 lp.
4. Nodokļu maksātāja reģistrācijas apliecība uz 1 lp.
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Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķiem nekustamajam īpašumam Biržu
iela X, Bauskā
Bauskas novada pašvaldībā 2012.gada 21.jūnijā saņemts Arņa L. iesniegums
„Par Bauskas pilsētas Domes maksāšanas paziņojuma par nekustamā īpašuma nodokli
2012.gadam Nr.7-15/12-21013 apstrīdēšanu”.
Šajā iesniegumā iesniedzējs lūdz veikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķa
maiņu/precizēšanu Biržu ielā X, Bauskā, kadastra Nr.4001 005 0265. Iesniegumā izteikts arī
lūgums veikt nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu par laika periodu no 2010.gada 25.janvāra,
kā arī pārskatīt nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumā 2012.gadam Nr.7-15/1221013 norādītās nekustamā īpašuma nodokļa summas pareizību un izsniegt precizētu nekustamā
īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu.
Uz šo Arņa L. iesniegumu tika sagatavota un iesniedzējam 2012.gada 3.jūlijā nosūtīta
vēstule Nr.3014.28/1848 „Par nekustamā īpašuma nodokļa paziņojumu Nr.7-15/12-21013”, kurā
sniegta informācija par to, ka tiks pārskatīts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis zemes vienībai
Biržu iela X un ka pēc nekustamā īpašuma lietošanas mērķa precizēšanas likumā „Par nekustamā
īpašuma nodokli” noteiktajā kārtībā tiks veikts nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķins.
Jautājums par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu nekustamajam īpašumam
Biržu iela X, Bauskā tika izskatīts 2012.gada 19.jūlijā apvienotajā komiteju sēdē, Vides un
attīstības komitejas 2012.gada 13.septembra sēdē, kā arī Bauskas novada domes 2012.gada
25.septembra sēdē, piedaloties Arņa L. pilnvarotajām pārstāvēm. Bauskas novada dome
sagatavoto lēmuma projektu noraidīja.
Šobrīd spēkā esošajā Bauskas novada teritorijas plānojumā 2012.–2023.gadam,
kas apstiprināts 2012.gada 26.aprīlī, nekustamajam īpašumam Biržu iela X, Bauskā ar kadastra
Nr.4001 005 0265 teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana ir mazstāvu dzīvojamās apbūves
teritorijas (DzM) – platība 5706 m² un publiskā teritorija (P) – platība 2854 m².
Nekustamā īpašuma lietošanas mērķa un tā maiņas kārtību reglamentē Ministru kabineta
2006.gada 20.jūnija noteikumi Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”. Šo noteikumu 2.punktā
paredzēts, ka nekustamā īpašuma lietošanas mērķi kadastrālās vērtēšanas vajadzībām nosaka
atbilstoši detālplānojumam, vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam vai normatīvajos aktos
noteiktā kārtībā uzsāktai zemes vai būves pašreizējai izmantošanai. No iepriekš minētā secināms,
ka nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanā tiek ņemts vērā attiecīgā nekustamā īpašuma
lietošanas veids, kam ir jābūt saskaņā ar teritorijas plānošanas dokumentos noteikto un
atbilstošam īpašuma paredzētajai (plānotajai) funkcijai. Nekustamā īpašuma nodokļa
pārrēķināšanai par laika periodu no 2010.gada 25.janvāra nav likumiska pamata, jo nekustamā
īpašuma nodoklis par laika periodu no 2010.gada līdz Bauskas novada domes 2012.gada
26.aprīļa saistošo noteikumu Nr.11 „Bauskas novada teritorijas plānojuma 2012.–2023.gadam

grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” spēkā stāšanās brīdim tika
noteikts un aprēķināts atbilstoši tobrīd spēkā esošajam Bauskas pilsētas teritorijas plānojumam
2001.-2013.gadam.
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli”
10.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un
maiņas kārtība” 25.5.apakšpunktu, Administratīvā procesa likuma 81.panta pirmo daļu, 81.panta
otrās daļas 1.punktu, Bauskas novada domes 2012.gada 26.aprīļa saistošajiem noteikumiem
Nr.11 „Bauskas novada teritorijas plānojuma 2012.-2023.gadam grafiskā daļa un teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi”,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale,
J.Rumba, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” 1 (V.Grigorjeva), „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Arņa L. lūgumu veikt nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu par laika periodu no 2010.gada
noraidīt.
2. Noteikt nekustamā īpašuma Biržu iela X, Bauskā, kadastra Nr.X, zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu X (kopējā platība 8568 m²) nekustamā īpašuma lietošanas mērķus:
2.1. individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme – 4838 m², kods 0601;
2.2. komercdarbības objektu apbūves zeme – 872 m², kods 0801;
2.3. noliktavu apbūves zeme 2858 m2, kods 1002.
Lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu var pārsūdzēt viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu namā
(Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007)
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Par grozījumiem Vecsaules pagasta pārvaldes nolikumā
Bauskas novada pašvaldībā ir saņemts un izskatīts Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Vecsaules pagasta pārvalde” vadītājas L.Kolbergas iesniegums par nepieciešamajiem
grozījumiem pārvaldes nolikumā. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 8.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, 69.panta pirmo daļu un Valsts pārvaldes iekārtas
likuma 28.pantu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Izdarīt Bauskas novada pašvaldības iestādes „Vecsaules pagasta pārvalde” nolikuma
pielikumā „Amatpersonu un darbinieku amatu saraksts” šādus grozījumus:
1.1. svītrot 9.punktu, izslēdzot no amatpersonu un darbinieku amatu saraksta amata
vienību „automobiļa vadītājs uz nepilnu darba laiku”;
1.2. papildināt amatpersonu un darbinieku amatu sarakstu ar 13.punktu un amata vienību
„ēku un teritorijas uzraugs” (Saietu namā) ar mēnešalgu Ls 200 (divi simti lati);
1.3. papildināt amatpersonu un darbinieku amatu sarakstu ar 14.punktu un amata vienību
„apkures/krāšņu kurinātājs uz nepilnu darba laiku” (Saietu namā) uz sezonas laiku 6
mēnešiem ar mēnešalgu Ls 100 (viens simts lati).
2. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā 2012.gada 1.novembrī.
Pielikumā: Amatpersonu un darbinieku saraksts uz 1 lp.
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Par grozījumiem Bauskas novada domes 2011.gada 29.decembra noteikumos
Nr.28
Ar mērķi palielināt atbalstu izglītojamajiem, kas vispārējās izglītības klasēs iekļaujoši
mācās pēc speciālās pamatizglītības programmas, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta lietu
komitejas 2012.gada 10.oktobra sēdes atzinumu,
pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 3.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Izdarīt Bauskas novada domes 2011.gada 29.decembra noteikumos Nr.28 „Par kārtību, kādā
nosaka pedagogu darba slodzes lielumu un amata vienību skaitu Bauskas novada pašvaldības
izglītības iestādēs” šādus grozījumus:
1. Izteikt noteikumu 1.pielikumu šādā redakcijā:
„1.pielikums noteikumiem „Par kārtību, kādā nosaka pedagogu darba slodzes lielumu un
amata vienību skaitu Bauskas novada pašvaldības izglītības iestādēs”
Bauskas novada pašvaldības izglītības iestāžu administrācijas un pedagogu (izņemot
pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogus un vispārējās izglītības iestāžu mācību priekšmetu
pedagogus) amata vienību saraksts
Amatu vienības
līdz 90
Izglītības iestādes
vadītājs
Vietnieks izglītības
jomā vispārizglītojošā
skolā (pēc pirmsskolas
izglītojamo un
izglītojamo no 1.līdz
12.klasei skaita)
Iestādes vadītāja
vietnieks pirmsskolas
izglītības iestādē

91– 150

Izglītojamo skaits
151–250 251–400

401–600

601–800

1

1

1

1

1

1

0,3

1

1,25

2

2,5

3

1,5
0

0,3

1

1,3

1,5

Bibliotekārs
(pēc pedagogu skaita
un izglītojamo skaita
no 1.klases līdz
12.klasei)
Pedagoga palīgs

Pagarinātās dienas
grupas pedagogs1
Pagarinātās dienas
grupas pedagogs
pedagoģiskās
korekcijas klasē
Logopēds

Psihologs
Struktūrvienības
vadītājs

0
0,3
0,6
0,8
1
1,3
0,133 pedagoģiskās likmes uz vienu vispārējās izglītības klašu
komplektu, kurā iekļaujoši mācās izglītojamie pēc speciālās
pamatizglītības programmas
viena amata vienība uz 50 izglītojamiem no 1.klases līdz 4.klasei
(ieskaitot)
0,25 pedagoģiskās likmes uz vienu klašu komplektu

viena amata vienība uz 400 izglītojamiem no 1.klases līdz 6.klasei
(ieskaitot)
viena amata vienība uz 600 izglītojamiem no 1.klases līdz
12.klasei (ieskaitot)
viena amata vienība izglītības iestādes struktūrvienībā, kura
īsteno vispārējās pamatizglītības programmu

Aprēķinot izglītības iestādes pagarinātās dienas grupas pedagoga amata vienību skaitu, ņem vērā to
izglītojamo skaitu, kuru vecāki rakstiski apliecinājuši pagarinātās dienas grupas nepieciešamību.
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2. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā 2012.gada 1.novembrī.
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Par grozījumiem vispārējās pamatizglītības iestādes „Mežotnes pamatskola”
nolikumā
Ņemot vērā vispārējās izglītības iestādes „Mežotnes pamatskola” direktores Dainas
Lapkovskas 2012.gada 3.oktobra iesniegumu Nr.92, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Izglītības likuma 22.panta
pirmo daļu un Vispārējās izglītības likuma 9.panta otro daļu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Izdarīt šādus grozījumus Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes „Mežotnes
pamatskola” nolikumā:
1. Svītrot 1.punkta trešo teikumu.
2. Svītrot 2.punkta otro teikumu.
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Par grozījumiem vispārējās pamatizglītības iestādes „Mežgaļu pamatskola”
nolikumā
Ņemot vērā vispārējās izglītības iestādes „Mežgaļu pamatskola” direktora Jurija Zeļča
2012.gada 10.augusta iesniegumu Nr.1-11/71A, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Izglītības likuma 22.panta
pirmo daļu un Vispārējās izglītības likuma 9.panta otro daļu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Izdarīt šādus grozījumus Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes „Mežgaļu
pamatskola” nolikumā:
1. Izteikt 7.punktu šādā redakcijā:
„7. Izglītojošo darbību skolā reglamentē izglītības programma. Skola īsteno: pamatizglītības
programmu (kods 21011111), pirmsskolas izglītības programmu (kods 01011111), speciālo
pirmsskolas izglītības programmu bērniem ar valodas attīstības traucējumiem (kods 01015511),
speciālo pirmsskolas izglītības programmu bērniem ar jauktiem attīstības traucējumiem (kods
01015611), speciālo pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem
(kods 21015611). Skolas pedagogi atbilstoši izglītības programmu un standarta prasībām, kā arī
konkrētā mācību priekšmeta programmai izstrādā mācību priekšmetu tematiskos plānus.”
2. Papildināt nolikumu ar 9.1 punktu šādā redakcijā:
„9.1 Ne vairāk kā piecas dienas mācību gada laikā katra klase var izmantot ar izglītošanās un
audzināšanas procesu saistītiem pasākumiem – adaptācijas dienām, mācību olimpiādēm, mācību
ekskursijām, pārgājieniem, sporta pasākumiem un citām mācību un audzināšanas darba
alternatīvajām formām.”
3. Papildināt nolikumu ar 16.1 punktu šādā redakcijā:
„16.1 Pedagoģiskā procesa organizēšanai nepieciešamo obligāto dokumentāciju nosaka Ministru
kabinets.”
4. Papildināt nolikumu ar 16.2 punktu šādā redakcijā:
„16.2 Ieraksti par izglītojamo mācību un audzināšanas darbu tiek veikti klašu žurnālos. Direktors,
saskaņojot ar skolas padomi, nosaka kārtību, kādā izglītojamo vecāki informējami par
izglītojamo mācību sasniegumiem.”
5. Papildināt nolikumu ar 20.1 punktu šādā redakcijā:
„20.1 Skolas vadības struktūra noteikta pielikumā „Mežgaļu pamatskolas vadības struktūra”.”
6. Papildināt 22.punktu ar šādu teikumu:

„Pedagoga tiesības un pienākumi ir noteikti Izglītības likumā, Skolas Darba kārtības noteikumos,
precizēti darba līgumā un amata aprakstā.”
7. Izteikt VI. nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:
„VI. Skolas pašpārvalde. Izglītojamo tiesības un pienākumi”.
8. Papildināt nolikumu ar 27.1 punktu šādā redakcijā:
„27.1 Izglītojamo tiesības un pienākumus nosaka Izglītības likums, Bērnu tiesību aizsardzības
likums, skolas Iekšējās kārtības noteikumi.”
9. Izteikt 30.punktu šādā redakcijā:
„30. Skolas darbības tiesiskumu nodrošina direktors.”
10. Papildināt nolikumu ar 30.1 punktu šādā redakcijā:
„30.1 Skolas darbinieku faktisko rīcību var apstrīdēt skolas direktoram. Skolas direktora izdotos
administratīvos aktus un faktisko rīcību var apstrīdēt Bauskas novada domei.”
11. Papildināt 43.punktu aiz vārda „higiēnas” ar vārdiem „darba drošības.”
12. Papildināt 45.punktu aiz vārda „iekšējo” ar vārdiem „un darba.”
13. Izveidot XIII. nodaļu „Skolas pedagoģiskās padomes izveidošanas kārtība un
kompetence”.
14. Papildināt nolikumu ar 49.punktu šādā redakcijā:
„49. Dažādu ar izglītības procesu saistītu jautājumu risināšanai skolā darbojas pedagoģiskā
padome. Pedagoģiskās padomes izveidošanas kārtību un kompetenci nosaka Izglītības likums,
Vispārējās izglītības likums un skolas Pedagoģiskās padomes nolikums.”
Pielikumā: Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes „Mežgaļu pamatskola”
nolikuma pielikums „Mežgaļu pamatskolas vadības struktūra” uz 1 lp.
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Par Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes „Vecsaules
pamatskola” attīstības plāna 2012./2013.m.g.–2014./2015.m.g. saskaņošanu
Ņemot vērā Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes „Vecsaules
pamatskola” direktora E.Brazauska 2012.gada 4.oktobra iesniegumu Nr.67, Izglītības, kultūras
un sporta lietu komitejas 2012.gada 10.oktobra atzinumu, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Saskaņot Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes „Vecsaules pamatskola”
attīstības plānu 2012./2013.m.g.–2014./2015.m.g. saskaņā ar pielikumu.
Pielikumā Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes „Vecsaules pamatskola”
attīstības plāns 2012./2013.m.g.–2014./2015.m.g. uz 30 lp.
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Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes

„VECSAULES PAMATSKOLA”

ATTĪSTĪBAS PLĀNS
2012./2013.– 2014./2015. mācību gadam
papildināts_______________

Skolas direktors Egons Brazauskis

SASKAŅOTS
Bauskas novada domes sēdē
2012.gada 25.oktobrī
(prot.Nr.19, 10.p.)

Vispārējs skolas raksturojums
Vecsaules pamatskola atrodas Bauskas novada Vecsaules pagastā. Tā dibināta
1853.gadā un ir Bauskas novada domes pakļautībā esoša vispārējās izglītības iestāde. 2009.gada
18.augustā tika reorganizēta izglītības iestāde „Jaunsaules pamatskola”, apvienojot to ar
izglītības iestādi „Vecsaules pamatskola”, uz reorganizējamo izglītības iestāžu bāzes izveidojot
izglītības iestādi „Vecsaules pamatskola” ar struktūrvienību „Jaunsaules pamatskola”.
Vecsaules pamatskolas darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās
izglītības likums, Bērnu tiesību aizsardzības likums, citi likumi un normatīvie akti, skolas
nolikums, kuru apstiprina Bauskas novada dome un Bauskas novada domes izdoti normatīvie
akti.
Izglītības iestādē 2012./1013.m.g. tiek īstenotas 5 izglītības programmas:
Pamatizglītības programma /kods 21011111; licences Nr. V-1580/
Pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas programma / kods 21011811; licences Nr. V1581, derīga līdz 31.07.2015./
Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem
/kods 21015811; licence Nr. V-2763/
Pirmsskolas izglītības programma / kods 01011111; licences Nr. V-3519/
Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem /kods
21015611; licences Nr. V-5484/.
2012./2013. m.g. mācības skolā uzsāka 178 izglītojamie, no tiem 51 pirmsskolā.
Skolēnu skaits pēdējos mācību gados mainījies šādi:
2–4 gadīgie
5–6 gadīgie
Struktūrvienība Vecsaules Struktūrvienība Vecsaules
„Jaunsaules
pamatskola
„Jaunsaules
pamatskola
pamatskola”
pamatskola”
2010./2011.
0
0
15
27
Mācību
gads

Mācību
gads

2010./2011.

2011./2012.

12

0

8

18

2012./2013.

15

10

9

17

1.-4.klase
Strukt.vienība
Vecsaules
„Jaunsaules
pamatsk.
pamatskola”
25
42

5.-9.klase
Strukt.vienība Vecsaules
„Jaunsaules
pamatsk.
pamatskola”
23
57

Kopā
Strukt.vienība Vecsaules
„Jaunsaules
pamatsk.
pamatskola”
63
126

Kopā

189

2011./2012.

17

42

24

42

61

102

163

2012./2013.

19

39

20

49

63

115

178
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Skolēnu sadalījums pa izglītības programmām:
Izglītojamo skaits
IP nosaukums

Kods

2010./2011.

2011./2012.

2012./2013.

m.g.

m.g.

m.g.

Pamatizglītības programma

2101 11 11

146

125

127

Pirmsskolas izglītības
programma
Speciālās pamatizglītības
programma izglītojamajiem
ar garīgās attīstības
traucējumiem
Speciālās pamatizglītības
programma izglītojamajiem
ar mācīšanās traucējumiem

0101 11 11

42

38

51

2101 58 11

1

3

3

20101 56 11

0

0

1

2012./2013.m.g Vecsaules pamatskolā strādā 33 pedagoģiskie darbinieki. Skolas
vadību nodrošina direktors, direktora vietnieki un struktūrvienības vadītājs. Pedagoģiskajiem
darbiniekiem izglītība pilnībā atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.
No visiem pedagoģiskajiem darbiniekiem:


Augstākā pedagoģiskā izglītība 30 (91 %)



Apgūst pirmo augstāko pedagoģisko izglītību 3 (9 %)



Divas pedagoģiskās izglītības 13 (39 %)



Maģistra grāds 5 (15 %)

Pedagoģisko darbinieku sadalījums atbilstoši darba stāžam:


Līdz 5 gadiem 5(15 %)



5 – 10 gadi 6 (18 %)



10 – 20 gadi 7(21 %)



20 – 30 gadi 10 (3 %)



Virs 30 gadiem5 (15 %)

Skolā izveidots un darbojas atbalsta dienests, kurā strādā psihologs, logopēdi un
sociālais darbinieks.
Skolā strādā 27 tehniskie darbinieki.
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Skolas materiāltehniskais un budžeta nodrošinājums
Skolā ir ēdnīca, bibliotēka, neliela sporta zāle, savukārt struktūrvienībā „Jaunsaules
pamatskola” ir ēdnīca, neliela bibliotēka un plaša sporta zāle. Mācību kabinetos ir 3 multimediju
projektori, 4 interaktīvās tāfeles, viena datu kamera. Vecsaulē datorklasē ir 11 datori, e-klasē – 4
datori, Jaunsaulē datorklasē – 8 datori. Lielākajā daļā mācību kabinetos pedagogu vajadzībām ir
datori ar interneta pieslēgumu, tādējādi nodrošinot produktīvu darbu ar e-klases žurnālu, arī
pirmsskolā.
Skolas budžeta nodrošinājums
Gads

Ls

2010.

302 632

2011.

306 657

2012.

284 338

Skolas vides raksturojums
Izglītības iestāde un tās struktūrvienība atrodas Bauskas novada Vecsaules pagastā.
Visus abu skolu pastāvēšanas gadus tās ir vietējās sabiedrības izglītības un kultūras centri ar senu
un tradīcijām bagātu vēsturi, kura ir apkopota dokumentāri un glabājas skolas bibliotēkā.
Skolas ēku atrašanās vieta Vecsaules un Jaunsaules centrā nosaka to, ka 90 % skolēnu
nokļūst uz izglītības iestādi ar autobusu.
Skolai raksturīga Vecsaules pagasta lauku sociālā vide.
Skolēnu ģimeņu sociālā sastāva analīze:


75 % pilnās ģimenes;



25 % nepilnās ģimenes;



9%



25 % ģimenes, kurās viens no vecākiem ir bezdarbnieks;



4%

ģimenes, kur abi vecāki ir bezdarbnieki;



2%

bāreņi un aizbildniecībā;



1%

abi vecāki ar augstāko izglītību;



15 % viens no vecākiem ar augstāko izglītību;



19 % latviešu valoda nav dzimtā valoda;



91 ģimenē skolēni 1.–9.klasei;



19 ģimenēs 5–6 gadīgie bērni;



15 ģimenēs 2–4 gadīgie bērni.

ģimenes, kurās viens vecāks strādā ārpus Latvijas;
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Medicīnisko aprūpi skolā nodrošina Intas Lagzdiņas ģimenes ārsta prakse. Veselības
aprūpe tiek veikta atbilstoši normatīvajiem aktiem. Skolēna pamatdokumenti – medicīniskā karte
026-U un skolēna veselības uzskaites dati 027-U atrodas Vecsaules pagasta Vecsaules doktorātā.
Skola

sniedz

ēdināšanas

pakalpojumus

skolēniem

un

skolas

darbiniekiem,

2012./2013.m.g. vienas pusdienas maksā 60 santīmus. Bauskas novada Sociālais dienests piešķir
skolēniem brīvpusdienas, pamatojoties uz vecāku iesniegtajiem dokumentiem. 2012./2013.m.g.
Bauskas novada pašvaldība maksā pusdienas 5–6. gadīgo grupiņai un 2.–4. klašu skolēniem.
Skolā ēdināšana notiek divās maiņās. Atbilstoši normatīvajiem dokumentiem tiek
nodrošināti sanitārhigiēniskie apstākļi. Ēdieniem tiek veikta paškontrole. Uzraudzību veic
Pārtikas un veterinārā dienesta Bauskas pārvalde.
Darba drošības noteikumi tiek ievēroti pēc Latvijas Republikas Ministru kabineta
izstrādātajiem noteikumiem. Uzraudzību veic Zemgales reģionālā valsts darba inspekcija.
Skolā sanitārais stāvoklis atbilst normatīvo aktu prasībām. Uzraudzību veic Valsts
veselības inspekcijas Zemgales kontroles nodaļa.

Skolas īpašie piedāvājumi
Vecsaules pamatskola piedāvā kultūrizglītības programmu interešu izglītībā, kuru īsteno
interešu izglītības grupās:


1.–4.klašu koris;



1.–2.klašu tautisko deju kolektīvs;



3.–6.klašu tautisko deju kolektīvs;



7.–9.klašu deju kolektīvs;



Vizuālās mākslas pulciņš;



Teātris;



Vokālā studija.

Skola nodrošina pagarinātās dienas grupas nodarbības 1.–4.klašu skolēniem. Ir iespēja
apmeklēt Svētdienas skolu, izmantot kapelu.
Skolā ir iespēja izmantot pašvaldības autobusu nokļūšanai skolā un mājās, mācību
ekskursijās, ikdienā izmantot Vecsaules 1.bibliotēkas pakalpojumus, jo tā atrodas skolas telpās.
Skola sadarbojas ar skolām Lietuvā – Balsu un Kriuku pamatskolām.
Izglītojamiem ir iespēja darboties Skolēnu padomē (5.–9.kl.) un paust savu viedokli, kurš
tiek respektēts arī pedagogu kolektīvā, kā arī organizēt ārpusstundu pasākumus.
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Skolas pamatmērķis un uzdevumi
Skolas pamatmērķis ir veidot harmonisku, vispusīgu personību, organizēt un īstenot kvalitatīvu
izglītošanas procesu, kas nodrošinātu valsts izglītības standartā noteikto izglītības mērķu
sasniegšanu.

Galvenie uzdevumi:
1. Īstenot licencēto pamatizglītības programmu, pirmsskolas izglītības programmu un speciālās
pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem un mācīšanās
traucējumiem, tās mērķus un uzdevumus.
2. Organizēt kvalitatīvu izglītības procesu, izvēloties atbilstošas un mūsdienīgas izglītošanas
metodes un formas, uzlabojot skolas vidi un pilnveidojot materiāli tehnisko bāzi.
3. Sadarboties ar skolēniem un skolēnu vecākiem pozitīvas izglītojošas darbības veicināšanai.
4. Veicināt izglītojamā personības harmonisku veidošanos un attīstību atbilstoši individuālajām
spējām, interesēm un pūliņiem.
5. Īstenojot interešu izglītības programmas un kvalitatīvu ārpusklases darbu, nodrošināt
izglītojamo pašapliecināšanās iespējas.
6. Skolas, vecāku un sadarbības rezultātā nodrošināt nepārtrauktas un efektīvas pārmaiņas, kas
sekmē skolas darba rezultātu kvalitāti, skolotāju un izglītojamo radošo darbību.
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Prioritāšu īstenošanas izvērtējums 2009.-2011.gadam
Darbības prioritātes
Programmu piedāvājuma paplašinājums

Pamatjomas
Mācību saturs

Mācīšana
mācīšanās

un

Profesionālā kompetence

Sasniegtais
Ņemot vērā vecāku pieprasījumu Vecsaules
pamatskola ir licencējusi un īstenojusi speciālās
pamatizglītības programmu ar garīgās attīstības
traucējumiem
1. Izstrādātas
kārtības
par
vienotu
vērtēšanu skolā
2. Katrs skolotājs veic sava darba
pašvērtējumu
3. Skolotāju pieredze tiek popularizēta,
vadot atklātās stundas
Skolotāji veic mācību sasniegumu
starpvērtējumu analīzi e-klases sistēmā

Izglītojamo
sasniegumi

Izglītojamo ikdienas sasniegumu analīze

Atbalsts
izglītojamajiem

Skolēnu pašpārvalde

Skolēnu pašpārvaldes aktīva līdzdalība
skolas pasākumu organizēšanā

Skolas vide

Izglītojamo drošība

Resursi

1. Veco logu un durvju nomaiņa Mazajā
skolā
2. Apkures sistēmas nomaiņa Lielajā un
Mazajā skolā
Skolas darba izvērtēšana

Skola garantē skolēniem drošību. Ir
izstrādātas kārtības par masu sarīkojumu un
ekskursiju organizēšanu
Uzsākta apkures sistēmas nomaiņa.
Uzlabojies siltuma režīms

Skolas
darba
organizācija, vadība
un
kvalitātes
nodrošināšana

Skolas metodiskās komisijas sadarbojoties ar
skolas padomi, izvērtējot izglītojamo un
pedagogu vajadzības, sniedz priekšlikumus
skolas attīstības plāna izveidē
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Tālākās attīstības vajadzības
Speciālās pamatizglītības programma
izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem
Mūsdienīgam
mācību
nepieciešamo
pedagogu
kompetenču pilnveidošana

procesam
profesionālo

Veikt regulāru izglītojamo ikdienas
sasniegumu analīzi un valsts pārbaudes
darbu rezultātu analīzi salīdzinoši ar novada,
valsts sasniegumiem, lai uzlabotu mācību
sasniegumu kvalitāti
Turpināt sekmēt skolēnu pašpārvaldes
darbību, lai nodrošinātu izglītojamo
pašapliecināšanās iespējas
Drošība, sadarbības vides uzlabošana
1. Turpināt veco logu un durvju nomaiņu
2. Pabeigt apkures sistēmas nomaiņu
Vecāku un izglītojamo iesaiste skolas darba
izvērtēšanā vienu reizi mācību gada laikā

Pamatjomu analīzes rezultātu iegūšanas metodes
1.

Skolas dokumentu un materiālu analīze – tematiskie plāni, klašu žurnāli, darba plāni, skolotāju pašvērtējums, metodisko komisiju
dokumentācija, pārbaudes darbu un valsts pārbaudes darbu analīzes rezultāti, skolēnu vērtējumu uzskaites materiāli, sanāksmju un sēžu
protokoli, iekšējās kārtības noteikumi, inspekciju akti, budžeta tāmes, iekšējās kontroles materiāli, statistikas dati, skolas padomes
ieteikumi.

2.

Mācību stundu, nodarbību un pasākumu, interešu izglītības un sporta sacensību analīze.

3.

Intervijas, sarunas – individuālo sarunu rezultāti ar skolotājiem, skolēniem, vecākiem, atbalsta personālu, klašu audzinātāju darba
materiāli, direktora un direktora vietnieku darba materiāli, e-klašu žurnāli.
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Skolas attīstības prioritātes 2012/.2013.m.g.-2014./2015m.g.
Pamatjoma

2012./2013.m.g.

2013./2014.m.g.

2014./2015.m.g.

Mācību saturs

Speciālās pamatizglītības
programmu īstenošana

2–4 g. bērnu pirmsskolas izglītības Jaunā mācību satura ieviešana
programmas pilnveidošana
sākumskolas posmā

Mācīšana un mācīšanās

Vērtējuma kvalitāte un vērtēšanas
metodes, un iegūtās informācijas
sniegšana vecākiem (e-klase)

Skolēnu motivēšana apzinīgam
mācību darbam un kavējumu
novēršana

Skolēnu sasniegumi

Skolēnu mācību sasniegumu
līmeņa pakāpeniska
paaugstināšana, pilnveidojot
uzskaiti un analīzi
Sadarbība uzlabošana ar sociālo
dienestu, lai sniegtu atbalstu
sociālā riska ģimenēm
Skolēnu disciplīnas uzlabošana

Skolēnu sasniegumu
paaugstināšana matemātikā un
dabaszinātņu priekšmetos

Skolotāju savstarpējā līdzdarbība
metožu pilnveidošanā
pamatizglītības standartu prasību
izpildē
Skolēnu līdzatbildība par savu
mācību sasniegumu
paaugstināšanu

Atbalsta personāla kvalitatīvas
darbības nodrošināšana

Interešu izglītības piedāvājuma
paplašināšana

Atbalsts skolēniem

Skolas vide

Resursi

2–4 g. grupas telpu labiekārtošana
un paplašināšana Vecsaules
pamatskolā

Skolas darba organizācija, vadība
un kvalitātes nodrošināšana

Pedagoģiskā personāla darba
kvalitātes vērtēšanas sistēmas
pilnveidošana

Skolas tēla veidošana un
Skolēnu atbildības par savu
popularizēšana, un skolas jubilejas uzvedību un rīcību aktualizēšana
sagatavošana
Apsardzes sistēmas ierīkošana
Elektroniskās dokumentu aprites
Jaunsaules pamatskolā un
sistēmas ieviešana
ugunsdrošības signalizācijas
ierīkošana Vecsaules pamatskolā
Skolas darba demokrātiska un
40 stundu darba nedēļas ieviešana
pilnvērtīga izvērtēšana
pedagogiem
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Prioritāšu īstenošanas plāns 2012./2013. mācību gadam
Pamatjoma
Prioritāte
Mērķis
Novērtēšanas
kritēriji

Mācību saturs
Speciālās pamatizglītības programmu īstenošana
Pilnveidot skolēnu ar speciālām vajadzībām integrēšanu skolas vidē
Skolā mācās bērni ar speciālām vajadzībām
Ieviešanas gaita
Atbildīgais

Laiks

Resursi

1. Uzņemt skolā bērnus ar speciālām vajadzībām

Direktors

2012./2013. m.g.

Skolēnu uzņemšana

Kontrole un
pārraudzība
Lietvedis

2. Skolas atbalsta personālam (sociālajam
pedagogam, psihologam, logopēdam) sniegt
palīdzību skolēnu ar speciālām vajadzībām
integrēšanai skolas vidē un mācību programmas
apguvē

Direktora vietn.
izglītības jomā

2012./2013. m.g.

Cilvēkresursi

Direktors

3. Sadarboties ar Bauskas novada Izglītības
pārvaldi, nodrošināt metodisko atbalstu
pedagogiem

Direktora vietn.
izgl. jomā

2012./2013. m.g.

Cilvēkresursi

Direktors

4. Katram skolēnam ar speciālām vajadzībām
izstrādāt un īstenot individuālo mācību plānu

Direktora vietn.
izgl. jomā

2012./2013. m.g.

Cilvēkresursi

Direktors

Uzdevumi

10

Pamatjoma
Mācīšana un mācīšanās
Vērtējuma kvalitāte un vērtēšanas metodes, un iegūtās informācijas sniegšana vecākiem
Prioritāte
Pilnveidot vērtēšanas sistēmu un nodrošināt efektīvu informācijas apriti
Mērķis
Novērtēšanas Skolotāji mācību sasniegumu uzskaiti pilnībā veic e-klases sistēmā
kritēriji

Uzdevumi

Ieviešanas gaita
Atbildīgais

Laiks

Resursi

Kontrole un
pārraudzība
Direktors

1. Pilnveidot vienotās prasības pārbaudes darbu
veidošanā un vērtēšanā

Direktora vietn.
izgl. jomā

2012./2013. m.g.

Metodiskie
materiāli

2. Uzlabot informācijas apriti ar skolēnu vecākiem
par skolēnu mācību sasniegumiem

Priekšmetu
skolotāji,
audzinātāji

2012./2013. m.g.

Tehnoloģijas

Direktora vietn.
izgl. jomā

3. Nodrošināt, lai katrā klasē būtu dators ar interneta
pieslēgumu

Direktora vietn.
izgl. jomā

2012./2013. m.g.

Finansējums

Direktors
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Skolēnu sasniegumi
Skolēnu ikdienas mācību sasniegumu līmeņa pakāpeniska paaugstināšana, pilnveidojot uzskaiti un analīzi
Uzlabot skolēnu mācību sasniegumus, izmantojot sasniegumu dinamikas analīzi un nodrošinot sadarbību izaugsmes veicināšanu
ar skolēnu ģimenēm
Novērtēšanas Ir uzlabojušies skolēnu sasniegumi
Skolēnu sasniegumu dinamiku analīzē un rezultātus izmanto mācīšanas un mācīšanās procesā
kritēriji
Pamatjoma
Prioritāte
Mērķis

Uzdevumi

Ieviešanas gaita
Atbildīgais

1. Izstrādāt noteiktu kārtību skolēnu sniegumu uzskaitē,
kontrolēt tās ievērošanu

Metodiskās
2012./2013. m.g.
komisijas vadītāji
(MK)

Skolotāji

Kontrole un
pārraudzība
Direktora vietn.
izgl. jomā

2. Par sasniegumiem informēt skolēnus, skolotājus,
vecākus

Priekšmetu
skolotāji,
klašu audzinātāji

2012./2013. m.g.

Sanāksmes,
dienasgrāmatas,
e- klase

Direktora vietn.
izgl. jomā

3. Individuālā skolēnu izaugsmes dinamikas datu bāzes
izveidošana

Direktora vietn.

2012./2013. m.g.

Skolotāji,
Skolēni,
Metodika,
Pieredze

Direktors
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Laiks

Resursi

Pamatjoma
Atbalsts skolēniem
Sadarbības uzlabošana ar Sociālo dienestu, lai sniegtu atbalstu sociālā riska ģimenēm
Prioritāte
Respektēt skolēnu un vecāku vajadzības, īstenojot skolēnu personības veidošanos un gatavību dzīvei
Mērķis
Novērtēšanas Pilnveidojusies sadarbība ar pašvaldības Sociālo dienestu
Organizētie pasākumi skolēnu vērtībizglītībā
kritēriji

Uzdevumi
1. Aktivizēt atbalsta personāla darbu, izpētot skolēnu
sociālās vajadzības
2. Nepieciešamības gadījumā informēt Sociālo dienestu
par sociālās palīdzības nepieciešamību skolēniem

3. Uzlabot saskarsmes kultūru ar vecākiem

4.

Iesaistīt skolēnus dalībai vietējās un starptautiskajās
nometnēs

Ieviešanas gaita
Atbildīgais

Laiks

Resursi

Priekšmetu
skolotāji, klašu
audzinātāji,
Direktora vietn.
izgl. jomā
Klašu
audzinātāji,
Direktora vietn.
izgl. jomā,
Skolas padome
Direktora vietn.
izgl. jomā

2012./2013. m.g.

Cilvēkresursi

2012./2013. m.g.

Cilvēkresursi,
Atbalsta personāla
darba plāns

Direktors

2012./2013. m.g.

Cilvēkresursi

Direktors

Klašu
audzinātāji,
atbalsta personāls

2012./2013. m.g.

Cilvēkresursi

Direktora vietn.
izgl. jomā
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Kontrole un
pārraudzība
Direktors

Pamatjoma
Prioritāte
Mērķis
Novērtēšanas
kritēriji

Skolas vide
Skolēnu disciplīnas uzlabošana
Sekmēt apzinīgas disciplīnas veidošanos
Skolotāju, vecāku un skolēnu sadarbība balstās uz savstarpēju cieņu un sapratni
Ir samazinājies konfliktsituāciju skaits
Skolēnu neattaisnoto kavējumu samazinājums
Ieviešanas gaita
Atbildīgais

Laiks

Resursi

Kontrole un
pārraudzība

1. Noskaidrot psiholoģiski emocionālā mikroklimata
situāciju un negāciju cēloņus

Psihologs

2012./2013. m.g.

Aptaujas,
intervijas

Direktors

2. Nodrošināt nepieciešamo atbalstu konfliktsituāciju
gadījumā

Atbalsta
personāls

2012./2013. m.g.

Sociālais
pedagogs,
Psihologs

Direktors

Izstrādāt priekšlikumus turpmākajai mikroklimata
uzlabošanai

Psihologs

2012./2013. m.g.

Gada darba
materiāli

Direktors

Uzdevumi

3.

14

Pamatjoma
Prioritāte
Mērķis
Novērtēšanas
kritēriji

Resursi
2-4 g. bērnu grupas telpu labiekārtošana un paplašināšana Vecsaules pamatskolā
Sagatavot materiālo bāzi atbilstoši normatīvajiem aktiem un struktūrvienības „Jaunsaules pamatskola” pieredzei
Izveidota 2-4 g. bērnu telpa

Uzdevumi

Ieviešanas gaita
Atbildīgais

Laiks

Resursi

Kontrole un
pārraudzība

1. Papildināt mācību un metodiskos materiālus,
rotaļlietas un inventāru

Ēku un
2012./2013. m.g.
apsaimniekojamās
teritorijas pārzinis

Skolas budžets

Direktors

2. Paplašināt 2-4. gadīgo bērnu grupas telpas, lai
apmierinātu visu 2-4. gadīgo vecāku lūgumus par
bērnu uzņemšanu pirmsskolas grupiņā

Ēku un
2012./2013. m.g.
apsaimniekojamās
teritorijas pārzinis

Skolas budžets

Direktors
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Pamatjoma
Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana
Pedagoģiskā personāla darba kvalitātes vērtēšanas sistēmas pilnveidošana
Prioritāte
Veikt mūsdienīgu un objektīvu skolotāju darba kvalitātes vērtējumu
Mērķis
Novērtēšanas Vērtēšanā iesaistīto skolotāju skaits
Skolotāju portfolio
kritēriji
Kvalitātes rādītāju apkopojumi
Sertifikāti

Uzdevumi

Ieviešanas gaita
Atbildīgais

1. Motivēt skolotāju aktivitāti iegūt kvalitātes pakāpi

Direktora vietn.
izgl. jomā

2012./2013. m.g.

Cilvēkresursi

Kontrole un
pārraudzība
Direktors

2. Apkopot un sakārtot nepieciešamos materiālus,
dokumentus atbilstoši normatīvajiem aktiem par
kvalitātes pakāpes novērtēšanu

Pedagogi

2012./2013. m.g.

Skolas
dokumentācija

Direktora vietn.
izgl. jomā

3. Organizēt skolas komisijas darbu pedagogu kvalitātes
vērtēšanai

Direktora vietn.
izgl. Jomā

2012./2013. m.g.

Skolas
dokumentācija

Direktors

4. Veikt pedagogu darba kvalitātes vērtēšanu

Direktora vietn.
izgl. jomā

2012./2013. m.g.

Cilvēkresursi

Direktors
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Laiks

Resursi

Prioritāšu īstenošanas plāns 2013./2014.mācību gadam
Pamatjoma
Prioritāte
Mērķis
Novērtēšanas
kritēriji

Mācību saturs
2-4 g. bērnu pirmsskolas izglītības programmas pilnveidošana
Nodrošināt pirmsskolas izglītības programmas diferencētu īstenošanu
Mācību saturs 2-4 g. bērnu grupā tiek diferencēts atbilstoši bērnu vecumam

Uzdevumi

Ieviešanas gaita
Atbildīgais

Laiks

Resursi

Kontrole un
pārraudzība

1. Izstrādāt metodisko bāzi, 2–4 g. bērnu
pirmsskolas programmas realizācijai

Direktora vietn.
izgl. jomā

2013./2014.m.g.

Cilvēkresursi

Direktors

2. Komplektēt 2–4 g. bērnu grupu

Direktors

2013./2014.m.g.

Skolēnu uzņemšana

Lietvedis

3. Izstrādāt pirmsskolas izglītības programmas
mācību saturu, ņemot vērā konkrēto vecumu
2–4 g. bērnu grupā

Pirmsskolas
izglītības
pedagogi

2013./2014.m.g.

Cilvēkresursi

Direktora
vietn. izgl.
jomā
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Pamatjoma
Mācīšana un mācīšanās
Skolēnu motivēšana apzinīgam mācību darbam un kavējumu novēršana
Prioritāte
Veicināt skolēnu mācīšanās motivāciju un maksimāli novērst neattaisnotu stundu kavējumus
Mērķis
Novērtēšanas Skolēnu pašapziņas stimulēšana, orientēšana uz panākumiem
Izpratnes par grūtībām, kā neizbēgamo mācību procesa sastāvdaļu
kritēriji

Uzdevumi

Ieviešanas gaita
Atbildīgais

1. Veicot stundu novērošanu, analizējot izglītojamos un
pedagogus, apzināt grūtības, kas traucē realizēt
kvalitatīvu mācību procesu

Priekšmetu
skolotāji, klašu
audzinātāji,
Direktora vietn.
izgl. jomā

2013./2014.m.g.

Aptauja decembrī

Kontrole un
pārraudzība
Direktora vietn.
izgl. jomā

2. Nodrošināt sistemātisku informācijas apriti par
sekmēm un kavējumiem

Priekšmetu
skolotāji, klašu
audzinātāji

2013./2014.m.g.

Skolas
dokumentācija

Direktora vietn.
izgl. jomā

3. Apzināt grūtības, izstrādāt metodiskos paņēmienus
skolēnu pašapziņas stimulēšanai

Atbalsta
personāls

2013./2014.m.g.

Atbalsta personāla
dokumentācija

Direktors

4. Motivēt izglītojamos individuālo konsultāciju
apmeklēšanai

Priekšmetu
skolotāji,
Skolas
dokumentācija

2013./2014.m.g.

Individuālā darba
uzskaite e-klasē

Direktora vietn.
izgl. jomā
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Laiks

Resursi

Skolēnu sasniegumi
Skolēnu sasniegumu paaugstināšana matemātikā un dabaszinātņu priekšmetos
Uzlabot skolēnu sasniegumus matemātikā un dabaszinātņu priekšmetos, izmantojot sasniegumu dinamikas analīzi un nodrošinot
sadarbību ar vecākiem
Novērtēšanas Ir paaugstinājušies skolēnu sasniegumi matemātikā un dabaszinību priekšmetos
Tiek analizēta skolēnu sasniegumu dinamika; tās rezultātus izmanto mācīšanas un mācīšanās procesā
kritēriji
Skolēni iesaistās savu sasniegumu dinamikas analīzē un veic pašvērtējumu
Pamatjoma
Prioritāte
Mērķis

Uzdevumi
1. Regulāri veikt skolēnu sasniegumu dinamikas
analīzi matemātikā un dabaszinības mācību
priekšmetos

Ieviešanas gaita
Atbildīgais

Laiks

Resursi

Kontrole un
pārraudzība

2013./2014.m.g.

Cilvēkresursi
IT resursi

Direktora vietn.
izgl. jomā

2013./2014.m.g.

Cilvēkresursi,
klašu sapulces

Direktora vietn.
izgl. jomā

Cilvēkresursi
IT resursi

Direktora vietn.
izgl. jomā

Cilvēkresursi
Skolas budžets

Direktora vietn.
izgl. jomā

2. Par sasniegumiem informēt skolēnus, pedagogus
un skolēnu vecākus

Metodiskās
komisijas
vadītāji,
priekšmetu
skolotāji
Priekšmetu
skolotāji

3. Veikt matemātikas un dabaszinību pedagogu
darba metožu analīzi

Metodiskās
2013./2014.m.g.
komisijas vadītāji

4. Organizēt pieredzes apmaiņas par matemātikas un Metodiskās
2013./2014.m.g.
dabaszinību mācību priekšmetu pasniegšanas
komisijas vadītāji
metodēm
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Pamatjoma
Atbalsts skolēniem
Atbalsta personāla kvalitatīvas darbības nodrošināšana
Prioritāte
Veidot kvalitatīvu atbalsta sistēmu skolēniem
Mērķis
Novērtēšanas Skola sniedz palīdzību skolēniem, kuriem ir nepieciešams atbalsts
Skolā ir noteikta kārtība informācijas apmaiņā starp skolēniem un viņu ģimenēm
kritēriji
Skolā sadarbojas ar ārpusskolas institūcijām skolēnu problēmu risināšanā

Uzdevumi

Ieviešanas gaita
Atbildīgais

Laiks

Resursi

Kontrole un
pārraudzība

1. Lai pilnveidotu atbalsta personāla darbu, izanalizēt
katra atbalsta personāla amata pienākumus, lai
pilnveidotu atbalsta personāla darbu ar prioritātēm un
mērķiem

Atbalsta
personāls

2013./2014.m.g.

Amatu apraksti

Direktors

2. Izanalizēt atbalsta personāla darbu ar ģimenēm, lai
izvirzītu jaunus sadarbības uzdevumus, par paveikto
un iecerēto informēt iesaistītās personas

Atbalsta
personāls

2013./2014.m.g.

Darba plāns

Direktors

3. Iesaistīt skolēnus dalībai vietējās un starptautiskajās
nometnēs

Direktora vietn.
izgl. jomā

2013./2014.m.g.

Cilvēkresursi

Direktors
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Pamatjoma
Prioritāte
Mērķis
Novērtēšanas
kritēriji

Skolas vide
Skolas tēla veidošana un popularizēšana, un skolas jubilejas sagatavošana
Organizēt skolas gadadienas pasākumus, veicinot skolas atpazīstamību
Skolas jubilejas pasākumu veiksmīga norise
Skolēni, darbinieki un vecāki ir aktīvi līdzdarbojušies
Ir pilnveidots skolas pozitīvais tēls

Uzdevumi

Ieviešanas gaita
Atbildīgais

Laiks

Resursi

Kontrole un
pārraudzība

1. Sagatavot bukletu par skolu (pēdējie pieci gadi)

Direktora vietn.
informātikas jaut.

2013./2014.m.g.

Finanses,
tipogrāfijas
pakalpojumi

Direktors

2. Apzināt un meklēt nepieciešamos resursus skolas
jubilejas pasākuma organizēšanā

Skolas padome

2013./2014.m.g.

Budžets 2013.
gadam, sponsori,
projekti

Direktors

3. Organizēt skolas jubilejas pasākumu

Pasākumu
organizētāji

2013./2014.m.g.

Skolas mājas lapa,
skolotāji, skolēni

Direktors
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Pamatjoma
Prioritāte

Resursi
Apsardzes sistēmas ierīkošana struktūrvienībā „Jaunsaules pamatskola”
Drošības signalizācijas ierīkošana Vecsaules pamatskolā
Skolā ierīkot drošības signalizāciju
Mērķis
Novērtēšanas Ierīkota drošības signalizācija
kritēriji

Uzdevumi

Ieviešanas gaita
Atbildīgais

Laiks

Resursi

Kontrole un
pārraudzība

1. Ierīkot apsardzes sistēmu Jaunsaules pamatskolā

Ēku un
2013./2014.m.g.
apsaimniekojamās
teritorijas pārzinis

Iepirkums

Direktors

2. Ierīkot ugunsdrošības signalizāciju Vecsaules
pamatskolā

Ēku un
2013./2014.m.g.
apsaimniekojamās
teritorijas pārzinis

Iepirkums

Direktors
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Pamatjoma
Prioritāte
Mērķis
Novērtēšanas
kritēriji
Uzdevumi

Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana
Skolas darba demokrātiska un pilnvērtīga izvērtēšana
Nodrošināt kvalitatīvu skolas darba analīzi tālākās attīstības plānošanai
Skolas darbu izvērtēšanai izmanto demokrātiskas metodes un formas
Informācija par sasniegumiem ir pieejama interneta mājas lapā
Ieviešanas gaita
Atbildīgais
Laiks

1. Izstrādāt skolas darba izvērtēšanas plānu

Direktora vietn.
izgl. jomā

2013./2014.m.g.

Plāns

Kontrole un
pārraudzība
Direktors

2. Sadalīt pienākumus izvērtēšanas procesam

Direktora vietn.
izgl. jomā

2013./2014.m.g.

Pienākumu sadale

Direktors

3. Veikt aptaujas

Psihologs

2013./2014.m.g.

Aptaujas anketas

Direktors

4. Izanalizēt iegūtos rezultātus un izvirzīt uzdevumus
nākamajam darba periodam.

Skolas vadība
Pedagogi

2013./2014.m.g.

Cilvēkresursi

Direktors
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Resursi

Prioritāšu īstenošanas plāns 2014./2015.mācību gadam
Pamatjoma
Prioritāte
Mērķis
Novērtēšanas
kritēriji

Mācību saturs
Jaunā mācību satura ieviešana sākumskolas posmā
Kvalitatīva atbalsta sniegšana skolotājiem jaunā mācību satura ieviešanā
Skolotāji ir apguvuši programmu ieviešanu metodiku un teorētisko bāzi
Skolotāji pielieto jaunākās mācību metodes un tehnoloģijas

Uzdevumi

Ieviešanas gaita
Atbildīgais

1. Visiem sākumskolas pedagogiem apgūt teorētiskās
zināšanas kursos un lekcijās

Laiks

Resursi

Direktora vietn.
izgl. jomā

2014./2015.m.g.

Kursi

2.Izstrādāt priekšlikumus padziļinātai programmai
sākumskolā kā no mācību priekšmetiem

Direktora vietn.
izgl. jomā

2014./2015.m.g.

Pedagoģiskās sēdes
materiāli,
Metodiskās komisijas
materiāli

Direktors

3. Sniegt metodisko palīdzību sākumskolas pedagogiem
mācību metožu un IT lietošanā

Direktora vietn.
izgl. jomā

2014./2015.m.g.

Cilvēkresursi,
Savstarpējā pieredze,
Tehniskā bāze

Direktors
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Kontrole un
pārraudzība
Direktors

Pamatjoma
Prioritāte
Mērķis
Novērtēšanas
kritēriji

Mācīšana un mācīšanās
Skolotāju savstarpējā līdzdarbība metožu pilnveidošanā pamatizglītības standartu prasību izpildē
Nodrošināt kvalitatīvu starppriekšmetu saikni
Mācību satura tematiskajos plānojumos iekļaut apgūstamo zināšanu praktisko pielietojumu
Metodiskajā komisijā ir izskatīti jautājumi par atsevišķu tēmu apguves laika plānojumu saistībā ar starppriekšmetu saikni

Uzdevumi

Ieviešanas gaita
Atbildīgais

1. Metodiskajām komisijām saskaņot dažādu mācību
priekšmetu savstarpēji saistītu tēmu apguves laiku
plānojumu

Metodisko
komisiju vadītāji

2014./2015.m.g.

Cilvēkresursi

Kontrole un
pārraudzība
Direktora vietn.
izgl. jomā

3. Mācību satura tematiskajos plānojumos paredzēt
starppriekšmetu saikni un apgūstamo zināšanu
praktisko pielietojumu

Metodisko
komisiju vadītāji

2014./2015.m.g.

Tematiskie plāni

Direktors

4. Projekta nedēļas ietveros izmanto starppriekšmetu
saikni

Metodisko
komisiju vadītāji

2014./2015.m.g.

Cilvēkresursi

Direktora vietn.
izgl. jomā
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Laiks

Resursi

Skolēnu sasniegumi
Skolēnu līdzatbildība par savu mācību sasniegumu paaugstināšanu
Nodrošināt skolēnu mācību sasniegumu pozitīvas dinamikas veidošanu, balstoties uz skolēnu personīgo atbildību par savu
ieguldījumu mācību procesā
Novērtēšanas Skolēnu mācību sasniegumu rezultāti
Skolēnu, skolotāju un vecāku atsauksmes
kritēriji
Pamatjoma
Prioritāte
Mērķis

Uzdevumi

Ieviešanas gaita
Atbildīgais

Laiks

Resursi

Kontrole un
pārraudzība

1. Veikt skolēnu un vecāku anketēšanu par aktivitāšu
nozīmi un lietderību

Direktora vietn.
izgl. jomā

2014./2015.m.g.

Aptauja

Direktors

2. Skolēnu iesaistīšana pašanalīzē

Direktora vietn.
izgl. jomā

2014./2015.m.g.

Cilvēkresursi

Direktors

3. Motivēt skolēnus individuālo konsultāciju
apmeklēšanai

Priekšmetu
skolotājs,
Klašu audzinātājs

2014./2015.m.g.

Cilvēkresursi

Direktora vietn.
izgl. jomā

4. Regulāri izvērtēt mācību sasniegumu dinamiku,
izvērtējot e-klases sistēmas iespējas

Priekšmetu
skolotājs,
Klašu audzinātājs

2014./2015.m.g.

e-klase

Direktora vietn.
izgl. jomā

5. Veikt individuālo darbu ar spējīgākajiem skolēniem,
gatavojoties olimpiādēm un konkursiem

Priekšmetu
skolotājs

2014./2015.m.g.

Cilvēkresursi

Direktora vietn.
izgl. jomā
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Pamatjoma
Prioritāte
Mērķis
Novērtēšanas
kritēriji

Atbalsts skolēniem
Interešu izglītības piedāvājuma paplašināšana
Skolēnu spēju un talantu apzināšana un izkopšana
Katrs skolēns darbojas vismaz vienā interešu izglītības programmā
Skolēni parāda savus sasniegumus koncertos, izstādēs, konkursos

Uzdevumi

Ieviešanas gaita
Atbildīgais

Laiks

Resursi

Kontrole un
pārraudzība
Direktors

1. Apkopot datus par skolēnu iesaistīšanos interešu
izglītības programmās

Direktora vietn.
izgl. jomā

2014./2015.m.g.

Programma

2. Veikt un apkopot skolēnu un vecāku domas un vēlmes
par interešu izglītības darbību

Direktora vietn.
izgl. jomā

2014./2015.m.g.

Aptaujas

3. Analizēt sasniegumus un plānot tālāko darbību
interešu izglītības jomā

Direktora vietn.
izgl. jomā

2014./2015.m.g.

Skolas
dokumentācija

Direktors

4. Ieviest jaunas interešu izglītības programmas

Direktora vietn.
izgl. jomā

2014./2015.m.g.

Programma

Direktors

Direktors
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Pamatjoma
Prioritāte
Mērķis
Novērtēšanas
kritēriji

Skolas vide
Skolēna atbildības par savu uzvedību un rīcību aktualizēšana
Pilnveidot skolas vidi
Atbildību veicinošas aktivitātes
Skolēnu, skolas darbinieku un vecāku atsauksmes, aptaujas

Uzdevumi

Ieviešanas gaita
Atbildīgais

Laiks

Resursi

Kontrole un
pārraudzība

1. Pārskatīt skolēnu iekšējās kārtības noteikumus

Direktora vietn.
izgl. jomā

2013./2014.m.g.

Cilvēkresursi

Direktors

2. Organizēt aktivitātes skolēniem

Direktora vietn.
izgl. jomā

2013./2014.m.g.

Gada darba
materiāli

Direktors

3. Izvērtēt veikto pasākumu efektivitāti, apzināt
nepieciešamās korekcijas

Direktora vietn.
izgl. jomā

2013./2014.m.g.

Aptaujas

Direktors
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Pamatjoma
Prioritāte
Mērķis
Novērtēšanas
kritēriji

Resursi
Elektroniskā dokumentu aprites sistēmas ieviešana
Modernizēt skolas administrēšanas darbu
Skola izmanto elektronisko dokumentu datu bāzi
Ieviešanas gaita
Atbildīgais

Laiks

Resursi

Kontrole un
pārraudzība

1. Pilnveidot dokumentu aprites sistēmu starp skolu un
citām iestādēm un institūcijām

Lietvedis

2014./2015.m.g.

Skolas budžets

Direktors

2. Izvērtēt elektroniskās datu bāzes funkcionalitāti,
izmantošanas efektivitāti. Izteikt vēlamo uzlabojumu
priekšlikumus administratoram

Virslietotājs

2014./2015.m.g.

Sēde

Direktors

Uzdevumi
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Pamatjoma
Prioritāte
Mērķis
Novērtēšanas
kritēriji

Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana
40 stundu darba nedēļas ieviešana pedagogiem
Nodrošināt optimālu pedagoga darba slodzi atbilstoši ieguldītajam darbam
Pedagogu darba slodze
Ieviešanas gaita
Atbildīgais

Laiks

Resursi

1. Izstrādāt pedagogu amata aprakstu pamata un
mainīgo daļu

Direktors

2014./2015.m.g.

Cilvēkresursi

2. Jaunu pedagogu piesaiste skolas vajadzībām

Direktors

2014./2015.m.g.

Cilvēkresursi

Uzdevumi

Izskatīts Vecsaules pamatskolas Skolas padomes sēdē 2012.gada 2.aprīlī, protokols Nr.4.
Atkārtoti izskatīts Pedagoģiskās padomes sēdē 2012. gada 30.augustā.

VECSAULES PAMATSKOLAS DIREKTORS

E.BRAZAUSKIS

30

Kontrole un
pārraudzība
Arodbiedrības
priekšsēdētājs
Arodbiedrības
priekšsēdētājs

Latvijas Republika

BAUSKAS NOVADA DOME
Reģ. Nr. 90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
tālr. 63922238, fakss 63924522, e-pasts: dome@bauska.lv, www.bauska.lv

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2012.gada 25.oktobrī

prot.Nr.19, 11.p.

Par grozījumiem Bauskas novada domes 2011.gada 29.decembra lēmumā
„Par Bauskas novada administrācijas, pagastu pārvalžu, izglītības iestāžu un
vispārējā tipa pansionāta „Derpele” maksas pakalpojumiem”
Ņemot vērā Bauskas novada pašvaldības vispārējās pamatizglītības iestādes „Vecsaules
pamatskola” direktora Egona Brazauska 2012.gada 12.septembra iesniegumu par ēdināšanas
pakalpojumu izmaksu apmēra palielināšanu Bauskas novada pašvaldības vispārējas
pamatizglītības iestādes „Vecsaules pamatskola” struktūrvienībā „Jaunsaules pamatskola”,
pamatojoties uz Izglītības likuma 59.panta ceturtās daļas 2.punktu, 60.panta astoto daļu
un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g)apakšpunktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Izdarīt grozījumu Bauskas novada domes 2011.gada 29.decembra lēmumā „Par Bauskas
novada administrācijas, pagastu pārvalžu, izglītības iestāžu un vispārējā tipa pansionāta
„Derpele” maksas pakalpojumiem” un aizstāt pielikuma „Bauskas novada administrācijas,
pagastu pārvalžu, izglītības iestāžu un vispārējā tipa pansionāta „Derpele” maksas pakalpojumu
cenrādis” 5.9.apakšpunkta ceturtajā ailē skaitli „0,50” ar skaitli „0,60”.
Pielikumā: pielikums „Bauskas novada administrācijas, pagastu pārvalžu, izglītības iestāžu un
vispārējā tipa pansionāta „Derpele” maksas pakalpojumu cenrādis” uz 3 lp.

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

V.VEIPS

Latvijas Republika

BAUSKAS NOVADA DOME
Reģ. Nr. 90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
tālr. 63922238, fakss 63924522, e-pasts: dome@bauska.lv, www.bauska.lv

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2012.gada 25.oktobrī

prot.Nr.19, 12.p.

Par Bauskas novada pašvaldības interešu izglītības iestādes „Bauskas Bērnu
un jauniešu centrs” attīstības plāna 2012.–2015.gadam saskaņošanu
Ievērojot Izglītības, kultūras un sporta lietu komitejas 2012.gada 10.oktobra atzinumu un
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Saskaņot Bauskas novada pašvaldības interešu izglītības iestādes „Bauskas Bērnu un jauniešu
centrs” attīstības plānu 2012.–2015.gadam saskaņā ar pielikumu.
Pielikumā: Bauskas novada pašvaldības interešu izglītības iestādes „Bauskas Bērnu un jauniešu
centrs” attīstības plāns 2012.-2015.gadam uz 21 lapas.

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

V.VEIPS

Bauskas novada pašvaldības interešu izglītības iestādes
„Bauskas Bērnu un jauniešu centrs”

ATTĪSTĪBAS PLĀNS
2012.–2015.gadam

Direktore Benita Svareniece

SASKAŅOTS
Bauskas novada domes sēdē
2012.gada 25.oktobrī
(prot.Nr.19, 12.p.)

Vispārējs Bauskas Bērnu un jauniešu centra raksturojums
Interešu izglītības iestāde „Bauskas Bērnu un jauniešu centrs” (turpmāk tekstā – BJC),
atrodas Bauskā, Kalna ielā 14. Šajās telpās centrs darbojas kopš 1966.gada. Lai gan iestādes
nosaukums ir mainījies vairākkārt, nemainīga palikusi iestādes sūtība – sniegt visplašākās
iespējas bērniem un jauniešiem saturīgai brīvā laika pavadīšanai.
Bauskas BJC ir Bauskas novada dibināta interešu izglītības iestāde, kura ir galvenais
koordinators un sadarbības partneris ar IZM Valsts izglītības satura centru (VISC) un citām valsts
institūcijām valsts mēroga pasākumu un projektu organizēšanā bērniem un jauniešiem Bauskas
novadā.
Centra darbības tiesiskais pamats ir Latvijas Republikas Izglītības likums, Vispārējās
izglītības likums, Bērnu tiesību aizsardzības likums, citi likumi un normatīvie akti. Darba un
iekšējās kārtības noteikumi un BJC Nolikums tika izstrādāts un apstiprināts Bauskas novada
domē 2010. gada 26. augustā ar grozījumiem nolikumā, kuri apstiprināti 2011.gada 26.maijā.
BJC ir vērojams audzēkņu skaita pieaugums 2009./2010. mācību gadā – 311 audzēkņi,
2010./2011. mācību gadā BJC apmeklēja 481 audzēknis, 2011./2012. mācību gadā dažādās
interešu grupās BJC darbojās 502 Bauskas novada skolēni. 2012./2013. mācību gada sākumā ir
reģistrēti 533 audzēkņi.

Audzēkņu skaits

502

481
311

Mācību gads

2

533

Bērnu un jauniešu centrā ir iespējams apgūt zināšanas un prasmes keramikas, ādas
plastikas, stikla apgleznošanas un pseidovitrāžas, vizuāli plastiskās mākslas, ģitārspēles,
kokamatnieku, zīmēšanas un modelēšanas, apģērba šūšanas un stila pulciņos, rokdarbu studijā
„Kamolītis”, attīstīt improvizācijas un pasākumu vadīšanas talantu teātra sporta nodarbībās, dejot
deju kopā „Mēmelīte” un dziedāt vokālajā studijā „Miljons”. Rehabilitācijas centrā „Ābele” tiek
organizētas attīstošās nodarbības keramikā un stikla apgleznošanā bērniem un jauniešiem ar
speciālajām vajadzībām. Piedaloties jaunsargu apmācībās, skolēni ne tikai trenē fizisko izturību,
bet arī kļūst par savas valsts patriotiskiem aizstāvjiem. Interešu izglītības programmas ir
pieejamas ikvienam bērnam un jaunietim, tās nodrošina individuālo izglītības vajadzību un
vēlmju īstenošanu.
Bauskas BJC mācību gada sākumā rīko atvērto durvju dienu, papildus interešu izglītības
programmām pirms gadskārtu ieražu svētkiem tiek organizētas radošās darbnīcas, audzēkņu un
pedagogu darbu tematiskās izstādes. BJC audzēkņi kuplina novada un valsts mēroga pasākumus,
kā arī piedalās starptautiskās izstādēs un festivālos, atbalsta labdarības pasākumus.
BJC Attīstības plāna sagatavošanā tika izmantotas dažādas pētniecības metodes:
dokumentu un materiālu analīze, pulciņu nodarbību un pasākumu vērojumi, intervijas un sarunas.
Personāla kvalitatīvais sastāvs
BJC vada direktore, personālsastāvā ir četri interešu izglītības metodiķi (2 amata likmes),
kuri ir atbildīgi par interešu izglītības darba un pasākumu organizēšanu ne tikai Bauskas un
Rundāles novadā, bet piedalās arī Zemgales reģiona un valsts pasākumu nodrošināšanā, informē
sabiedrību par interešu izglītības iespējām novadā, kā arī izstrādā konkursu, skašu, izstāžu un
festivālu nolikumus.
2012./2013. mācību gadā interešu izglītībā uz 3,9 pedagogu slodzēm darbojas 11 radoši,
iniciatīvas bagāti pulciņu skolotāji ar atbilstošu kvalifikāciju, no kuriem divi ir maģistri.
Pedagogi audzēkņiem sniedz zināšanas, prasmes, iemaņas un attieksmes ne tikai ikdienas darbā,
bet arī profesionāli sagatavo viņus dalībai skatēs, konkursos, veicina profesionālo orientāciju.
Darba kvalitāti pierāda audzēkņu sasniegumi ne tikai novada, bet arī valsts un starptautiskajos
konkursos, skatēs, izstādēs. BJC skolotāji ir iesaistījušies ESF projektā „Pedagogu
konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”. Pieci pedagogi ir
ieguvuši 3.kvalitātes pakāpi, viens pedagogs – 2.kvalitātes pakāpi. Pedagogi pastāvīgi paaugstina
kompetenci mācību priekšmetu metodikā, pedagoģijas, psiholoģijas un audzināšanas jautājumos,
apmeklējot dažādus kvalifikācijas paaugstināšanas kursus.
BJC saimnieciskās lietas veic pieci tehniskie darbinieki: ēku un apsaimniekojamās
teritorijas pārzinis, divi apkopēji, dežurants un sētnieks. Dokumentu un naudas apriti nodrošina
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lietvedis kasieris.
2011.gada 1.aprīlī darbu sāka jaunatnes lietu speciālists, kurš veic darbu ar jaunatni,
sadarbojoties ar jaunatnes politikas īstenošanā iesaistītajām personām, izstrādā priekšlikumus
jaunatnes politikas pilnveidei, īsteno un koordinē informatīvus un izglītojošus pasākumus,
projektus un programmas jauniešiem, sekmē jauniešu pilsonisko audzināšanu, veicina jauniešu
brīvprātīgo darbu un līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, konsultē jauniešus
jaunatnes politikas jomā, tajā skaitā par pasākumu, projektu un programmu izstrādi un
īstenošanu, kā arī veicina jauniešu personības vispusīgu attīstību, iepazīstinot ar vērtīgām brīvā
laika pavadīšanas iespējām, motivē dzīvot aktīvi, veselīgi un videi draudzīgi.
Fiziskās vides raksturojums
BJC telpas Kalna ielā 14 tiek intensīvi izmantotas un ir pārslogotas. Šī gada pavasarī tika
sakārtota un nobruģēta daļa pagalma, lai nodrošinātu vietu āra aktivitātēm.
Tika meklēts risinājums telpu paplašināšanās iespējām. Bauskas Bērnu un jauniešu
centram papildus telpas Rīgas ielā 8 tika piešķirtas ar Bauskas novada domes lēmumu 2011.gada
novembrī. No 2011.gada rudens Rīgas ielā 8 darbojas jaunsargi. 2012.gada sākumā Rīgas ielas
nama 2.stāva zālē tika ieklāta grīda, izveidota spoguļsiena deju kopas „Mēmelīte” nodarbībām,
3.stāvā, apvienojot divas telpas, tika izveidota mēģinājumu zāle ar nelielu skatuvi un jaunu grīdas
klājumu vokālās studijas „Miljons” darbībai plašākā un tehniski piemērotākā vidē. 2012.gada
vasarā par budžetā paredzētajiem līdzekļiem paši saviem spēkiem labiekārtojām šī nama
koplietošanas telpas. Ir iegūts būtisks darbības vides paplašinājums, taču telpās ir nepieciešams
tehniskais nodrošinājums: internets, datori, telefons, inventārs, kā arī papildus uzturēšanas
līdzekļi.
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Finansiālais nodrošinājums
BJC budžets sastāv no valsts piešķirtās interešu izglītības mērķdotācijas, Bauskas novada
domes finansējuma un audzēkņu vecāku līdzfinansējuma. Finansējuma īpatsvara sadalījums trīs
iepriekšējos gados un šī gada astoņos mēnešos:
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Finansējuma īpatsvars %
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Finanšu līdzekļi nodrošina darbinieku atalgojumu, centra telpu kosmētisko remontu un
komunālos maksājumus, kā arī tie tiek izlietoti mācību materiālu un mācību līdzekļu iegādei.
Katra gada budžeta tāme tiek veidota, pamatojoties uz attīstības prioritātēm un piešķirtajiem
finansu līdzekļiem. To veidojot, tiek uzklausīti skolotāju, saimniecisko darbinieku un vecāku
ierosinājumi.
Īpašais piedāvājums
Laikā no 2009.gada marta līdz 2011.gada maijam BJC tika īstenots ESF projekts Nr. LLI023 „Vidus – Baltijas amatniecība”. Tā rezultātā BJC tika izveidots Bauskas Amatniecības un
mākslas centrs „Bauskas skapis”, tika veikti remontdarbi 1.stāva telpās, iepirkts aprīkojums, tiek
rīkotas amatnieku darbu izstādes, tirgi, radošās darbnīcas, amatnieku paraugdemonstrējumi,
rokdarbu studijā „Kamolītis” notiek pieaugušo apmācība, ir izveidojusies laba sadarbība ar
māksliniekiem. Amatniecības projekta rezultātā ir izveidojušās jaunas tradīcijas, kurās BJC
kolektīvs iesaistās ar lielu iniciatīvu. Populārākās no tām ir Johannas lielā Ziemassvētku andele,
kad trīs dienas decembra vidū notiek ne tikai amatnieku darbu tirgus, bet arī dažādas dāvanu
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gatavošanas darbnīcas. Bauskas vecpilsētas Pagalmu svētkos BJC pagalms tiek pozicionēts kā
Amatnieku sēta ar daudzām radošām aktivitātēm.
Jaunatnes lietu speciālista vadībā tiek veicināta katra jaunieša vispusīga personības
attīstība un nostiprināta vērtību sistēmu, popularizēts veselīgs un aktīvs dzīvesveids bez
atkarībām un apreibinošām vielām. Domājot par darbības formu, kāda Bauskas novadam būtu
vispiemērotākā, un izvērtējot esošos resursus, tika izveidota jauniešu iniciatīvu grupa „Jums”,
kurā darbojas 30 jaunieši gan no pagastiem, gan pilsētas, tādējādi veidojot jaunatnes lietu tīkla
sistēmu Bauskas novadā.
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BJC vīzija
Bauskas BJC – radoši un pozitīvi audzēkņi, kuriem ir daudzpusīgas darbošanās iespējas
drošā, modernā un estētiski sakoptā vidē kompetentu un kreatīvu pedagogu vadībā.
BJC mērķi
Radīt iespējas bērnu un jauniešu personības vispusīgai un harmoniskai attīstībai, īstenojot
interešu izglītības programmas, sekmēt pilsoniski un sociāli aktīvas personības veidošanos un
veikt interešu izglītības, audzināšanas un jaunatnes lietu organizatoriski metodisko un
informatīvo darbu.

BJC uzdevumi
BJC savā darbībā īsteno Valsts izglītības satura centra pamatdarbības virzienus interešu
izglītības nodrošināšanai, no kuriem izriet BJC galvenie uzdevumi:
– sekmēt skolēnu nacionālās un valstiskās identitātes veidošanos, radot iespējas to
praktiski apliecināt ikdienā un svētkos,
- rosināt bērnus un jauniešus aktīvai un radošai darbībai Bauskas novada sabiedriskajā un
kultūras dzīvē, apkārtējās vides izzināšanā,
- nodrošināt iespējas iesaistīties tautas tradīciju un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā,
īstenojot interešu izglītības programmas,
- veicināt jauniešu personības vispusīgu izaugsmi, veidojot kompetences (zināšanas,
prasmes, attieksmes), attīstot uzņēmējspējas un mūžizglītības pamatprasmes.
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BJC darba pašvērtējums
BJC DARBA PAŠVĒRTĒJUMS PAMATJOMĀ “INTEREŠU IZGLĪTĪBAS
PROGRAMMU SATURS”
BJC darba stiprās puses
BJC veiksmīgi īsteno Kultūrizglītības programmas:
tautas
dejas,
vokālā
studija,
ģitārspēle,
tēlotājmāksla, kolāža, keramika, ādas apstrāde,
kokapstrāde, šūšana, rokdarbi, teātra sports.
Audzēkņiem ir iespēja darboties Jaunatnes darba
programmās: jaunsargu apmācībā un jauniešu
iniciatīvas grupā

Tālākās attīstības vajadzības
Analizēt interešu izglītības programmu
pieprasījuma un piedāvājuma attiecību.
Paplašināt interešu izglītības programmu
daudzveidību, izveidojot tehniskās jaunrades
apakšprogrammas

BJC DARBA PAŠVĒRTĒJUMS PAMATJOMĀ “ INTEREŠU IZGLĪTĪBAS
PROGRAMMU ĪSTENOŠANA”
BJC darba stiprās puses
Nodarbībās tiek izmantotas interešu izglītības
programmu specifikai, audzēkņu vecumam, spējām
un vajadzībām atbilstošas daudzveidīgas un
kreatīvas mācību metodes un formas. Interešu
izglītības programmas nodrošina bērnu un jauniešu
vispusīgu spēju attīstību, nodrošina radošās
pašizpausmes

Tālākās attīstības vajadzības
Pilnveidot interešu izglītības programmu
īstenošanas procesu, interaktīvo darba metožu,
mūsdienīgu informācijas un komunikācijas
tehnoloģiju, interneta resursu izmantošanu
nodarbībās, nodrošināt materiālo bāzi tehniskās
jaunrades programmu īstenošanai

BJC DARBA PAŠVĒRTĒJUMS PAMATJOMĀ “ATBALSTS AUDZĒKŅIEM”
BJC darba stiprās puses
Audzēkņi saturīgi un lietderīgi pavada brīvo laiku,
darbošanās pulciņos palīdz īstenot individuālas
vēlmes, saprast un izkopt savus talantus.
BJC veicina talantīgāko audzēkņu līdzdalību
konkursos, skatēs u.c. aktivitātēs.

Tālākās attīstības vajadzības
Mērķtiecīgi radīt iespēju un palīdzēt visu
vecuma grupu audzēkņiem apzināt savas
intereses un profesionālo piemērotību.
Nodrošināt audzēkņu dalību XI Latvijas skolu
jaunatnes dziesmu un deju svētku pasākumos

BJC DARBA PAŠVĒRTĒJUMS PAMATJOMĀ “DARBS AR JAUNATNI”
BJC darba stiprās puses
Izveidota sistēma darbam ar jaunatni Bauskas
novadā. Jaunatnes lietu speciālists regulāri
papildina zināšanas par aktualitātēm jaunatnes
lietās. Darbam ar jaunatni tiek izmantotas
daudzpusīgas
metodes:
semināri,
lekcijas,
diskusijas, pasākumi, sadarbība ar citām jaunatnes
organizācijām, regulāras publikācijas par darbu ar
jaunatni, dalība konkursos, apmācībās.
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Tālākās attīstības vajadzības
Izvērtēt esošo situāciju darbā ar jaunatni,
izstrādāt plānošanas dokumentu un rīcības
plānu jaunatnes lietu attīstībai Bauskas novadā.
Veicināt jauniešu līdzdalību un atbalstīt
jauniešu personības un kompetenču attīstību.

BJC DARBA PAŠVĒRTĒJUMS PAMATJOMĀ “BJC VIDE”
BJC darba stiprās puses
BJC ir savas tradīcijas, tās tiek koptas un attīstītas.
Audzēkņi lepojas ar savu piederību BJC, piedalās
konkursos, skatēs un pasākumos. BJC ir pozitīva
sadarbības vide.
BJC ir izstrādāti iekšējās kārtības noteikumi,
audzēkņi zina un ievēro BJC iekšējās kārtības
noteikumus. BJC telpas ir drošas un neapdraud
skolēnu un darbinieku dzīvības, ir izstrādātas
drošības tehnikas instrukcijas.

Tālākās attīstības vajadzības
Popularizēt BJC tēlu, izstrādājot prezentācijas
materiālus.
Izveidot informācijas sistēmu BJC rīcībai
ekstremālu situāciju gadījumos.

BJC DARBA PAŠVĒRTĒJUMS PAMATJOMĀ “RESURSI”
BJC darba stiprās puses
BJC rīcībā ir līdzekļi izglītības programmu
īstenošanai, infrastruktūras uzturēšanai, BJC
darbības nodrošināšanai, tie tiek optimāli un
lietderīgi izmantoti. Telpas tiek izmantotas efektīvi.
BJC apkārtne tiek labiekārtota un kopta.

Tālākās attīstības vajadzības
Pilnveidot interešu izglītības pulciņu kabinetu
un jaunatnes darbības materiāli tehnisko bāzi
atbilstoši jaunākajām tendencēm.
Turpināt līdzekļu piesaisti, iesaistoties
projektos.

BJC DARBA PAŠVĒRTĒJUMS PAMATJOMĀ “DARBA ORGANIZĀCIJA, VADĪBA
UN KVALITĀTES NODROŠINĀŠANA”
BJC darba stiprās puses
BJC notiek regulāra un plānveidīga darba
organizēšana un vadīšana. BJC darbinieku
pienākumi, atbildība ir skaidri noteikti, veiksmīgi
tiek organizēta savstarpējā sadarbība. Direktors
konsultējas ar vadības komandu un skolotājiem
pirms lēmumu pieņemšanas.
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Tālākās attīstības vajadzības
Regulāri izvērtēt BJC darba rezultātus,
nepieciešamības gadījumā savlaicīgi veicot
korekcijas un papildinājumus BJC attīstības
plānā.
Veikt detalizētu BJC darba pašvērtējumu.
Izveidot BJC attīstības plānu nākamajam
plānošanas periodam.
Pilnveidot interešu izglītības metodisko vadību
Bauskas novadā, popularizēt labās prakses
piemērus.

BJC attīstības prioritātes 2012.– 2015. gadam
Pamatjoma
Interešu izglītības
programmu saturs

2012./13.m.g.
Interešu
izglītības
programmu
piedāvājuma
daudzveidība
un
nodarbību
procesa
kvalitātes
pilnveidošana

2014./15.m.g.

Interešu
izglītības
programmu
īstenošanas
procesu
pilnveidošana,
paplašinot mūžizglītības iespējas

Interešu izglītības
programmu īstenošana
Atbalsts audzēkņiem

2013./14.m.g.

Bērnu
un
organizēšana
nodrošināšana

jauniešu
un

nometņu Audzēkņu patriotiskā audzināšana
darbības

Dalība XI Latvijas skolu jaunatnes
dziesmu un deju svētku pasākumos

Jauniešu līdzdalības, kompetenču un
personības attīstības veicināšana

Darbs ar jaunatni

Labvēlīga
BJC
mikroklimata
uzturēšana, drošas un radošas vides
nostiprināšana

BJC vide

Resursi

Materiāli tehniskās bāzes pilnveide
interešu
izglītības
programmu
īstenošanai un darbā ar jaunatni

Darba organizācija, vadība
un kvalitātes nodrošināšana

Interešu izglītības metodiskās vadības Interešu izglītības metodiskās vadības Detalizēta BJC darba pašvērtējuma
pilnveide
pilnveide
veikšana, izstrādājot attīstības plānu
nākamajam plānošanas periodam

11

Interešu izglītības programmu saturs
Interešu izglītības programmu piedāvājuma daudzveidība un nodarbību procesa kvalitātes pilnveidošana
Radīt iespējas bērnu un jauniešu personības vispusīgai un harmoniskai attīstībai
BJC tiek apzinātas audzēkņu vajadzības pēc interešu izglītības programmām.
BJC ir izstrādātas un licencētas audzēkņu vajadzībām atbilstošas interešu izglītības programmas.
Interešu izglītības pulciņus vada radoši, profesionāli pedagogi.
Izglītojamie regulāri apmeklē interešu izglītības pulciņa nodarbības un pilnveido savas prasmes un iemaņas.
Interešu izglītības programmas tiek regulāri izvērtētas.
Ieviešanas gaita
Uzdevumi
Atbildīgais
Laiks
Resursi
Kontrole un
pārraudzība
Analizēt bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespēju
Metodiķi
2012./2013.m.g.
Cilvēkresursi
Direktors
pieprasījuma un piedāvājuma attiecību
Veikt audzēkņu anketēšanu un intervēšanu ar mērķi izzināt
Metodiķi
2012./2013.m.g.
Cilvēkresursi
Direktors
viņu intereses un vajadzības pēc interešu izglītības pulciņiem
Plānot interešu izglītības īstenošanai nepieciešamo resursu
Metodiķi
2012./2013.m.g.
Cilvēkresursi
Direktors
efektīvu izmantošanu
BJC budžets
Koordinēt, pārraudzīt un nodrošināt nepieciešamo atbalstu Metodiķi
2012./2013.m.g.
Cilvēkresursi
Direktors
interešu izglītības mācību priekšmetu programmu izstrādei
Izvērtēt un aktualizēt BJC īstenojamās interešu izglītības Metodiķi,
2012./2013.m.g.
Cilvēkresursi
Direktors
programmas, izstrādāt izglītojamo vajadzībām atbilstošas Pulciņu skolotāji
interešu izglītības nodarbību programmas
Licencēt un ieviest jaunas, aktuālas interešu izglītības
Metodiķi
2012./2013.m.g.
Cilvēkresursi,
Direktors
programmas
BJC budžets
Nodrošināt pietiekamu laiku katra temata apguvei interešu Pulciņa skolotājs 2012./2013.m.g.
Cilvēkresursi
Metodiķis
izglītības programmā, lai izglītojamajiem būtu iespēja
sasniegt viņu spējām atbilstošus rezultātus
Pamatjoma
Prioritāte
Mērķis
Novērtēšanas kritēriji
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Interešu izglītības programmu īstenošana
Interešu izglītības programmu īstenošanas procesu pilnveidošana, paplašinot mūžizglītības iespējas
Pilnveidot interešu izglītības programmu īstenošanas kvalitāti
Audzēkņiem ir iespēja īstenot individuālās izglītības vēlmes un vajadzības.
Audzēkņi iesaistās interešu izglītības programmu vērtēšanā.
Audzēkņi prot izvērtēt savus sasniegumus un izvirza mērķus turpmākām nodarbībām.
Ir paaugstinājusies audzēkņu ieinteresētība savu sasniegumu uzlabošanā.
Nodrošināta pedagogu augstas kvalifikācijas uzturēšana.
Ieviešanas gaita
Uzdevumi
Atbildīgais
Laiks
Resursi
Kontrole un
pārraudzība
Izstrādāt BJC noteikumus „Interešu izglītības programmu
Metodiķi
2013./2014. m. g. Cilvēkresursi
Direktors
īstenošanas kārtība un principi”
Izmantot piemērotas neformālās mācīšanas metodes un Pulciņa skolotājs, 2013./2014. m. g. Cilvēkresursi
Direktors
formas daudzveidīgu interešu izglītības programmu satura metodiķi
produktīvai apguvei
Izmantot audzēkņu vecumposmam un katra individuālajām
Pulciņa skolotājs 2013./2014. m. g. Cilvēkresursi
Metodiķi
spējām un vajadzībām atbilstošus skaidrojumus un
mērķtiecīgas norādes interešu izglītības programmas satura
izklāstā
Piedāvāt un īstenot daudzveidīgas interešu izglītības
Pulciņa skolotājs 2013./2014. m. g. Cilvēkresursi
Metodiķi
programmas un nodrošināt to darbību atbilstoši esošajiem
BJC budžets
resursiem
Izmantot diferencētus paņēmienus darba organizēšanā ar Pulciņa skolotājs 2013./2014. m. g. Cilvēkresursi
Metodiķi
talantīgajiem audzēkņiem interešu izglītības programmu
īstenošanas laikā
Nodrošināt interešu izglītības satura īstenošanas atbilstību
Pulciņa skolotājs 2013./2014. m. g. Cilvēkresursi
Metodiķi
mūsdienu aktualitātēm un interešu izglītības programmu
saikni ar reālo dzīvi
Sekmēt interešu izglītībā strādājošo pedagogu profesionālās
Pulciņa skolotājs 2013./2014. m. g. Cilvēkresursi
Metodiķi
kvalifikācijas pilnveidi, veicināt pedagogu pieredzes apmaiņu un
BJC budžets
labās prakses popularizēšanu
Pamatjoma
Prioritāte
Mērķis
Novērtēšanas kritēriji

13

Pamatjoma
Prioritāte
Mērķis
Novērtēšanas
kritēriji

Atbalsts audzēkņiem
Bērnu un jauniešu nometņu organizēšana un darbības nodrošināšana
Nodrošināt bērnu un jauniešu lietderīgu un radošu brīvā laika izmantošanu skolēnu brīvdienās
Audzēkņiem ir radīta droša vide un saturīga brīvā laika pavadīšana.
Nometnē apgūtās prasmes audzēkņi izmanto savā personiskajā un sabiedriskajā dzīvē.
Pilnveidojas audzēkņu izpratne par saviem pienākumiem un tiesībām, sasniegumiem pašattīstībā.
Uzlabojas bērnu un jauniešu savstarpējās saskarsmes iemaņas.
Audzēkņi un viņu vecāki ir apmierināti ar nometnes satura un ideju īstenošanu.
Ieviešanas gaita
Uzdevumi
Atbildīgais
Laiks
Resursi

Sniegt iespēju neformālā vidē veicināt savstarpējo
saprašanos un sociālo prasmju apguvi
Izmantot dažādas mācīšanās, mācību un saskarsmes
metodes nometnes darbībā, radot iespēju ikvienam
atklāt un attīstīt jaunus talantus un iemaņas.
Veicināt domāšanas procesa attīstību, ko nodrošina
dažādu netradicionālu, nebijušu, pašu dalībnieku
sadarbības procesos radītu un veidotu notikumu un
sajūtu uztveri
Rūpēties par katra indivīda psiholoģisko komfortu,
akcentējot cilvēka un sabiedrības mijiedarbību
Iesaistīt audzēkņus un viņu vecākus nometņu
darbības izvērtēšanā

Metodiķi

2012./2013.m.g.

Metodiķi

2012./2013.m.g.

Metodiķi

2012./2013.m.g.

Cilvēkresursi

Direktors

Metodiķi

2012./2013.m.g.

Direktors

Metodiķi

2012./2013.m.g.

Cilvēkresursi,
BJC budžets
Cilvēkresursi
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Cilvēkresursi,
BJC budžets
Cilvēkresursi,
BJC budžets

Kontrole un
pārraudzība
Direktors
Direktors

Direktors

Pamatjoma
Prioritāte
Mērķis
Novērtēšanas
kritēriji

Atbalsts audzēkņiem
Audzēkņu patriotiskā audzināšana
Veicināt līdzdalību Bauskas novada pasākumos, stiprinot tautisko tradīciju saglabāšanu
Audzēkņiem ir radīta iespēja aktīvi līdzdarboties BJC, novada sabiedriskajā un kultūras dzīvē.
Nodrošināta iespēja iesaistīties tautas tradīciju un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā.
Audzēkņiem veidojas izpratne un pārliecība par savu pilsonisko līdzatbildību un patriotismu.
Audzēkņiem veidojas izpratne un pārliecība par sava personiskā darba nozīmīgumu.
Vecāki atbalsta audzēkņu piedalīšanos novada, reģiona, valsts mēroga pasākumos.
Ieviešanas gaita
Uzdevumi
Atbildīgais
Laiks
Resursi

Nodrošināt Bauskas novada kultūras mantojuma
pilnvērtīgu izmantošanu un aktīvu apriti, organizējot
Bauskas novada skolēnu dziesmu un deju svētkus
Nodrošināt skolēnu dziesmu un deju svētku procesa
nepārtrauktību un pēctecību
Motivēt audzēkņus kopt tradīcijas, apzināt kultūras
bagātības un vairot tās
Nodrošināt BJC deju un mūzikas kolektīvu dalību
Bauskas novada skolēnu dziesmu un deju svētkos
Nodrošināt BJC vizuālās un vizuāli plastiskās
mākslas pulciņu un citu interešu grupu audzēkņu
iespēju iesaistīties dziesmu un deju svētkos,
organizējot izstādes un citas aktivitātes
Pilnveidot vizuālo noformējumu mākslinieciskās
pašdarbības kolektīviem

Kontrole un
pārraudzība
Direktors

Metodiķi

2013./2014.m.g.

Cilvēkresursi,
BJC budžets

Metodiķi

2013./2014.m.g.

Direktors

Metodiķi

2013./2014.m.g.

Cilvēkresursi,
BJC budžets
Cilvēkresursi,

Metodiķi

2013./2014.m.g.

Cilvēkresursi

Direktors

Metodiķi

2013./2014.m.g.

Cilvēkresursi,
BJC budžets

Direktors

Metodiķi

2013./2014.m.g.

Cilvēkresursi,
BJC budžets

Direktors
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Metodiķi

Atbalsts audzēkņiem
Dalība XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos
Aktivizēt audzēkņu dalību interešu izglītības pulciņos, kuri iesaistīti XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos
Lielākā daļa audzēkņu piedalās Bauskas novada un valsts dziesmu un deju svētku norisē.
Audzēkņos veidojas izpratne par tautas tradīciju pārmantojamības nozīmi.
Augusi audzēkņu ieinteresētība savu sasniegumu uzlabošanā, pieaugusi motivācija līdzdarboties.
Vecāki atbalsta audzēkņu piedalīšanos novada, reģiona, valsts mēroga pasākumos.
Audzēkņiem veidojas izpratne un pārliecība par sava personiskā darba nozīmīgumu, pilsonisko līdzatbildību un patriotismu.
Ieviešanas gaita
Uzdevumi
Atbildīgais
Laiks
Resursi
Kontrole un
pārraudzība
Veicināt mērķtiecīgo, talantīgo audzēkņu līdzdalību Metodiķi
2014./2015.m.g.
Cilvēkresursi,
Direktors
konkursos, skatēs, svētkos u.c. projektos, kas
BJC budžets
nodrošina audzēkņu patriotisko audzināšanu
Nodrošināt visu BJC pulciņu un interešu grupu Metodiķi
2014./2015.m.g.
Cilvēkresursi,
Direktors
audzēkņu iespēju iesaistīties novada, reģiona un
BJC budžets
valsts mēroga pasākumos
Pilnveidot vizuālo noformējumu mākslinieciskās Pulciņa skolotājs
2014./2015.m.g.
Cilvēkresursi,
Metodiķi
pašdarbības kolektīviem, gatavojoties skolēnu XI
BJC budžets
Dziesmu un deju svētkiem
Organizēt audzēkņu apmācību par darba drošību, Metodiķi
2014./2015.m.g.
Cilvēkresursi
Direktors
satiksmes drošību, uzvedību lielos masu pasākumos,
rīcību ekstremālās situācijās u.c.
Organizēt vecāku sanāksmes, atvērto durvju dienas, Metodiķi
2014./2015.m.g.
Cilvēkresursi,
Direktors
koncertus un citus pasākumus vecāku informēšanai
BJC budžets
un BJC audzēkņu dalības nodrošināšanai dziesmu
deju svētku norisē.
Pamatjoma
Prioritāte
Mērķis
Novērtēšanas
kritēriji
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Pamatjoma
Prioritāte
Mērķis

Darbs ar jaunatni
Jauniešu līdzdalības un personības attīstības veicināšana
Veicināt jauniešu līdzdalību sabiedriskos procesos un jauniešu kompetenču attīstību, izmantojot neformālās izglītības
metodes
Jauniešiem ir iespējas papildināt savas zināšanas un prasmes līdzdalības procesos un neformālajā izglītībā.
Novērtēšanas
Jauniešiem ir iespēja piedalīties sabiedriskajos procesos un īstenot iniciatīvas.
kritēriji
Palielinājusies sabiedrības izpratne par darbu ar jaunatni un neformālo izglītību.
Uzlabojusies jauniešu un pašvaldības sadarbība.
Uzlabota sistēma darba ar jaunatni koordinācijā un informētības palielināšanā.
Ieviešanas gaita
Uzdevumi
Atbildīgais
Laiks
Resursi
Kontrole un
pārraudzība
Veicināt jauniešu un sabiedrības izpratni par
Jaunatnes lietu
2013./2014.m.g.
Cilvēkresursi
Direktors
jaunatnes lietām, neformālo izglītību un neformālās
speciālists
izglītības principiem un metodēm.
Pilnveidot materiāltehnisko resursu bāzi jauniešu Jaunatnes lietu
2013./2014.m.g.
Cilvēkresursi,
Direktors
iniciatīvu veicināšanai un iniciatīvas grupas „Jums” speciālists
BJC budžets
ikdienas darbam ar jaunatni Bauskas novadā.
Pilnveidot darba ar jaunatni koordinācijas sistēmu, Jaunatnes lietu
2013./2014.m.g.
Cilvēkresursi
Direktors
iesaistot novada izglītības iestāžu skolēnu speciālists
pašpārvaldes iniciatīvas grupas „Jums” ikdienas
darbā.
Attīstīt sadarbību ar VA „Jaunatnes starptautisko Jaunatnes lietu
2013./2014.m.g.
Cilvēkresursi
Direktors
programmu aģentūra”.
speciālists
Īstenot un attīstīt Bauskas novada jauniešu dienu kā
Jaunatnes lietu
2013./2014.m.g.
Cilvēkresursi,
Direktors
ikgadēju tradīciju.
speciālists
BJC budžets
Veicināt jauniešu organizāciju sadarbību ar Jaunatnes lietu
2013./2014.m.g.
Cilvēkresursi
Direktors
pašvaldību
speciālists
Atbalstīt jauniešu pašiniciatīvas un nevalstisko Jaunatnes lietu
2013./2014.m.g.
Cilvēkresursi
Direktors
organizāciju darbību
speciālists
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Pamatjoma
Prioritāte
Mērķis
Novērtēšanas
kritēriji

BJC vide
Labvēlīga BJC mikroklimata uzturēšana, drošas un radošas vides nostiprināšana
Sekmēt audzēkņu pilsonisko līdzatbildību BJC vides veidošanā, tradīciju kopšanā
BJC ir labvēlīgs mikroklimats personības vispusīgai attīstībai.
BJC ir demokrātiski izstrādāti iekšējās kārtības noteikumi.
Audzēkņi un vecāki ir iepazīstināti ar BJC iekšējās kārtības noteikumiem, tos ievēro.
BJC telpas un apkārtne ir droša, sakopta, estētiski pievilcīga un labi uzturēta.
Ir pieaugusi skolotāju un audzēkņu radošā pašiniciatīva un atbildība par sakārtotu vidi un mikroklimatu BJC.
Ieviešanas gaita
Uzdevumi
Atbildīgais
Laiks
Resursi
Kontrole un
pārraudzība
Veicināt BJC audzēkņu, vecāku un darbinieku Metodiķi
2012./2013.m.g.
Cilvēkresursi,
Direktors
piederības apziņu, lepnumu un patriotismu,
BJC budžets
saglabājot un pilnveidot BJC tradīcijas
Turpināt darbu pie BJC vizuālā un emocionālā tēla Metodiķi
2012./2013.m.g.
Cilvēkresursi
Direktors
veidošanas, veicinot skolēnu, vecāku un darbinieku
piederības apziņu un lepnumu
Regulāri sagatavot publikācijas par BJC darbību Metodiķi
2012./2013.m.g.
Cilvēkresursi,
Direktors
laikrakstos „Bauskas Dzīve”, „Bauskas Novada
BJC budžets
Vēstis”, mājas lapā u. c. informatīvajos izdevumos
Aktualizēt BJC iekšējās kārtības noteikumus un Metodiķi
2012./2013.m.g.
Cilvēkresursi
Direktors
darba drošības noteikumus, iesaistot izglītojamos,
pedagogus un darbiniekus
Iepazīstināt audzēkņus un viņu vecākus ar BJC Pulciņa skolotājs
2012./2013.m.g.
Cilvēkresursi
Direktors
iekšējās kārtības noteikumiem un darba drošības
noteikumiem
Veicināt audzēkņus un pedagogu līdzdalību BJC Ēku un
2012./2013.m.g.
Cilvēkresursi,
Direktors
telpu un apkārtnes noformēšanā, tīrības un kārtības apsaimniekojamās
BJC budžets
uzturēšanā
teritorijas pārzinis
(turpmāk – ĒATP)
Regulāri sekot BJC telpu un apkārtnes iekārtojumam, ĒATP
2012./2013.m.g.
Cilvēkresursi,
Direktors
saglabājot un rūpējoties par to uzturēšanu labā kārtībā
BJC budžets
Izvērtēt un analizēt vecākiem organizēto pasākumu Metodiķi
2012./2013.m.g.
Cilvēkresursi
Direktors
kvalitāti, sasniegtos rezultātus un lietderīgumu
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Pamatjoma
Prioritāte
Mērķis
Novērtēšanas
kritēriji

Resursi
Materiāli tehniskās bāzes pilnveide interešu izglītības programmu īstenošanai un darbā ar jaunatni
Nodrošināt telpu, iekārtu un resursu pietiekamību, daudzveidību un atbilstību
Ir modernizēta un pilnveidota materiāli tehniskā bāze interešu izglītības pulciņu kabinetos un darbnīcās.
BJC ir nepieciešamie personāla resursi interešu izglītības programmu īstenošanai.
BJC pedagoģiskais personāls ir kvalificēts un ar atbilstošu izglītību.
BJC ir nodrošināts ar nepieciešamajām mūsdienīgām mēbelēm, atbilstoši audzēkņu augumam.
Jaunu resursu pielietojums veicinājis audzēkņu ieinteresētību, motivāciju piedalīties interešu izglītības pulciņos.
Ieviešanas gaita
Uzdevumi
Atbildīgais
Laiks
Resursi
Kontrole un
pārraudzība
Nodrošināt telpu, iekārtu, aprīkojuma un resursu ĒATP
2013./2014.m.g.
Cilvēkresursi,
Direktors
pietiekamību, daudzveidību un atbilstību interešu
BJC budžets
izglītības programmu apguves procesa, audzēkņu un
skolotāju vajadzībām
Nodrošināt skolotāju un saimniecisko darbinieku Metodiķi
2013./2014.m.g.
Cilvēkresursi,
Direktors
darba slodžu sadalījumu, ievērojot izglītības
BJC budžets
programmu saturu, darba organizācijas vajadzības,
kvalifikāciju
Risināt jautājumu par finanšu resursu nodrošinājumu: ĒATP
2013./2014.m.g.
Cilvēkresursi,
Direktors
- Ēkai Rīgas ielā 8, Bauskā,
BJC budžets
- Ēkai Kalna ielā 14, Bauskā
Veikt interešu izglītības kabinetu un koplietošanas ĒATP
2013./2014.m.g.
Cilvēkresursi,
Direktors
telpu uzturēšanu, modernizēšanu un pilnveidošanu
BJC budžets
atbilstoši izvirzītajām prioritātēm un pašvaldības
ieteikumiem
Aprīkot interešu izglītības kabinetus ar mūsdienīgām ĒATP
2013./2014.m.g.
Cilvēkresursi,
Direktore
IKT tehnoloģijām.
BJC budžets
Veikt audzēkņu, skolotāju, vecāku anketēšanu un Metodiķi
2013./2014.m.g.
Cilvēkresursi
Direktors
intervijas par sadarbības iespējām materiāli tehniskās
bāzes pilnveidošanā
Iesaistīties projektu izstrādē finanšu līdzekļu Metodiķi
2013./2014.m.g.
Cilvēkresursi,
Direktors
piesaistīšanai
BJC budžets
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Darba organizācija, vadība, kvalitātes nodrošināšana
Interešu izglītības darba metodiskās vadības pilnveide
Koordinēt un pārraudzīt interešu izglītības programmu īstenošanu Bauskas novadā
Apkopota informācija par interešu izglītības programmu īstenošanu novadā.
Tiek organizētas skates, izstādes, konkursi, semināri Bauskas novada interešu izglītības audzēkņiem un pedagogiem.
Interešu izglītības audzēkņi piedalās Zemgales reģiona un valsts mēroga pasākumos.
Apkopota un popularizēta interešu izglītības pedagogu inovatīvā darbība un pieredze.
Izveidoti vienoti noteikumi interešu izglītības programmu īstenošanas kārtībai un principiem.
Ieviešanas gaita
Uzdevumi
Atbildīgais
Laiks
Resursi
Kontrole un
pārraudzība
Izstrādāt noteikumus „Interešu izglītības programmu
Metodiķi
2012.-2014.g.
Cilvēkresursi
Direktors
īstenošanas kārtība un principi Bauskas novadā”
Izstrādāt interešu izglītības pasākumu nolikumus un
Metodiķi
2012.-2014.g.
Cilvēkresursi
Direktors
organizēt skates, izstādes, konkursus, seminārus
BJC budžets
Bauskas novada interešu izglītības audzēkņiem un
pedagogiem.
Nodrošināt Bauskas novada interešu izglītības
Metodiķi
2012.-2014.g.
Cilvēkresursi
Direktors
audzēkņu dalību Zemgales reģiona un valsts mēroga
BJC budžets
pasākumos
Popularizēt labās prakses piemērus interešu izglītības
Metodiķi
2012.-2014.g.
Cilvēkresursi
Direktors
nodrošināšanai
BJC budžets
Noteikt interešu izglītības attīstības prioritātes novadā
Metodiķi
2012.-2014.g..
Cilvēkresursi
Direktors
Pilnveidot interešu izglītības pedagogu prasmes
Metodiķi
2012.-2014.g..
Cilvēkresursi
Direktors
aktuālu interešu izglītības programmu veidošanā
BJC budžets
Nodrošināt interešu izglītības programmu īstenošanas
Metodiķi
2012.-2014.g..
Cilvēkresursi
Direktors
kvalitātes pārraudzību
BJC budžets
Pamatjoma
Prioritāte
Mērķis
Novērtēšanas
kritēriji
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Pamatjoma
Prioritāte
Mērķis

Darba organizācija, vadība, kvalitātes nodrošināšana
Detalizēta BJC darba pašvērtējuma veikšana, izstrādājot attīstības plānu nākamajam plānošanas periodam
Nodrošināt kvalitatīvu BJC darba analīzi tālākās attīstības plānošanai

Apkopoti skolēnu un vecāku viedokļi par BJC darba kvalitāti.
Apkopoti pedagogu un, saimniecisko darbinieku viedokļi par BJC darba kvalitāti.
Apkopoti sadarbības partneru viedokļi par BJC darba kvalitāti.
Apkopota informācija par BJC Attīstības plāna īstenošanu, apkopota informācija iestādes pašvērtējumam.
Apkopota informācija par esošo situāciju BJC attīstības tālākai plānošanai.
Ieviešanas gaita
Uzdevumi
Atbildīgais
Laiks
Resursi
Kontrole un
pārraudzība
Regulāri veikt darbības analīzi un sasniedzamo
Direktors
2012.-2015.g.
Cilvēkresursi
Paškontrole
rezultātu novērtēšanu BJC Attīstības plāna īstenošanā
Veikt BJC darba pašvērtējumu, iesaistot izglītojamos,
Direktors
2014./2015.m.g.
Cilvēkresursi
Paškontrole
viņu vecākus un pedagogus
Noteikt attīstības prioritātes pamatjomās, balstoties
Direktors
2014./2015.m.g.
Cilvēkresursi
Paškontrole
uz pašvērtējuma rezultātiem.
Veikt BJC attīstības plānošanu, izvirzītajām
Direktors
2014./2015.m.g.
Cilvēkresursi
Paškontrole
prioritātēm nosakot mērķus, novērtēšanas kritērijus
un uzdevumus
Izplānot prioritāšu īstenošanas laiku un paredzēt
Direktors
2014./2015.m.g.
Cilvēkresursi
Paškontrole
nepieciešamos resursus
Apspriest un apstiprināt BJC attīstības plānu BJC
Direktors
2014./2015.m.g.
Cilvēkresursi
Paškontrole
pedagoģiskajā padomē
Novērtēšanas
kritēriji

BJC attīstības plāns apspriests un apstiprināts Bauskas BJC pedagoģiskās padomes sēdē 2012. gada 4. septembrī.
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Latvijas Republika

BAUSKAS NOVADA DOME
Reģ. Nr. 90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
tālr. 63922238, fakss 63924522, e-pasts: dome@bauska.lv, www.bauska.lv

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2012.gada 25.oktobrī

prot.Nr.19, 13.p.

Par papildu finansējuma piešķiršanu Bauskas novada pašvaldības interešu
izglītības iestādei „Bauskas Bērnu un jauniešu centrs”
Ņemot vērā Bauskas novada pašvaldības interešu izglītības iestādes „Bauskas Bērnu un
jauniešu centrs” direktora p.i. Veronikas Puķes 2012.gada 4.oktobra iesniegumu Nr.1-1-/28 par
papildu finansējuma piešķiršanu inventāra iegādei deju kopas „Mēmelīte” un vokālās studijas
„Miljons” darbības nodrošināšanai Rīgas ielā 8, Bauskā, pamatojoties uz Izglītības likuma
17.panta trešās daļas 7.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 42.panta pirmo daļu un likuma „Par
pašvaldību budžetiem”30.pantu,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale,
J.Rumba, V.Veips), „pret” 1 (V.Grigorjeva), „atturas” 1 (U.Zeltiņš), NOLEMJ:
1. Piešķirt papildu finansējumu Bauskas novada pašvaldības interešu izglītības iestādei
„Bauskas Bērnu un jauniešu centrs” Ls 1100 (viens tūkstotis viens simts lati) apmērā krēslu,
žalūziju, virsdrēbju pakaramā un klavieru krēsla iegādei no Bauskas novada pašvaldības
2012.gada budžeta līdzekļu atlikuma gada beigās.
2. Uzdot iestādes „Bauskas novada administrācija” Ekonomikas un finanšu nodaļai līdzekļu
piešķīrumu iekļaut kārtējos budžeta grozījumos.
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Par amata vienības izveidi Bauskas novada pašvaldības interešu izglītības
iestādē „Bauskas Bērnu un jauniešu centrs”
Ņemot vērā Bauskas novada pašvaldības interešu izglītības iestādes „Bauskas Bērnu un
jauniešu centrs” direktores B.Svarenieces 2012.gada 26.septembra iesniegumu Nr. 1-10/25 par
amata vienības „izglītības iestādes vadītāja vietnieks” izveidošanu Bauskas novada pašvaldības
interešu izglītības iestādē „Bauskas Bērnu un jauniešu centrs, pamatojoties uz Izglītības likuma
17.panta pirmo daļu, trešās daļas 7., 10.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
13.punktu un Bauskas novada domes 2011.gada 29.decembra noteikumu Nr.28 „Par kārtību,
kādā nosaka pedagoga darba slodzes lielumu un amata vienību skaitu Bauskas novada
pašvaldības izglītības iestādēs” 5.pielikumu,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, V.Veips), „pret” nav, „atturas” 2 (J.Rumba, U.Zeltiņš), NOLEMJ:
Ar 2013.gada 1.janvāri izveidot amata vienību „izglītības iestādes direktora vietnieks” 0,5
slodzes apmērā Bauskas novada pašvaldības interešu izglītības iestādē „Bauskas Bērnu un
jauniešu centrs”, nosakot amatalgu Ls 440 mēnesī.
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Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes
„Zīlīte” saimniecisko darbinieku slodžu un amata vienību sarakstā
Ņemot vērā Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes „Zīlīte” vadītājas
Ilgas Ķiģeles 2012.gada 1.oktobra iesniegumu Nr.83 par saimniecisko darbinieku amata vienību
palielināšanu sakarā ar rekonstrukcijas darbu pabeigšanu un mācību procesa pilnīgu
nodrošināšanu iestādes filiālē Dārza ielā 24-1, Bauskā, pamatojoties uz Izglītības likuma
17.panta pirmo daļu, trešās daļas 7., 10.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
13.punktu un Bauskas novada domes 2011.gada 28.jūlija noteikumu Nr.15 „Par novada izglītības
iestāžu amatu vienībām un darba slodzēm, ko finansē no pašvaldības budžeta” 16.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Ar 2012.gada 1.novembri Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē „Zīlīte”
palielināt saimniecisko darbinieku amata vienību skaitu par 3,6 slodzēm:
1.1. ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis – 0,5 slodzes;
1.2. apkopējs – 0,1 slodze;
1.3. sētnieks – 0,1 slodze;
1.4. remontstrādnieks – 0,4 slodzes;
1.5. pavārs – 0,25 slodzes;
1.6. medicīnas māsa – 0,25 slodzes;
1.7. pirmsskolas pedagoga palīgs – 2,0 slodzes.
2. Finansējumu 1.punktā minēto amata vienību finansēšanai piešķirt no Bauskas novada
2012.gada budžeta atlikuma gada beigās.
3. Izdarīt grozījumus Bauskas novada domes 2011.gada 29.decembra lēmumā „Par izglītības
iestāžu saimniecisko darbinieku amatu sarakstu apstiprināšanu” un izteikt 17.pielikumu
„Pirmsskolas izglītības iestādes „Zīlīte” saimniecisko darbinieku slodžu un amata vienību
saraksts” jaunā redakcijā.
Pielikumā: 17.pielikums „Pirmsskolas izglītības iestādes „Zīlīte” saimniecisko darbinieku slodžu
un amata vienību saraksts” uz 1 lp.
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Par papildu finansējuma piešķiršanu Bauskas novada pašvaldības
pirmsskolas izglītības iestādei „Zīlīte”
Ņemot vērā Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes „Zīlīte” vadītājas
Ilgas Ķiģeles 2012.gada 4.oktobra iesniegumus Nr.87 un Nr.88 par papildu finansējuma
piešķiršanu saimniecības līdzekļu un inventāra iegādei, mācību līdzekļu iegādei, kā arī
2012.gada 17.oktobra iesniegumu Nr.91 par mīkstā inventāra iegādi iestādes filiāles Dārza ielā
24k-1 darbības nodrošināšanai, saskaņā ar Bauskas novada administrācijas izsludināto iepirkumu
Nr.BNA 2012/062/1 „Mīkstā inventāra piegāde pirmsskolas izglītības iestādes „Zīlīte” filiāles
Dārza ielā 24-1, Bauskā vajadzībām” un Nr.NBA 2012/062/2 „Aizkaru un žalūziju piegāde
Bauskas novada pašvaldības izglītības iestādes „Zīlīte” filiāles Dārza ielā 24-1, Bauskā
vajadzībām” rezultātiem un pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 7.punktu,
likuma „Par pašvaldībām” 42.panta pirmo daļu un likuma „Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Piešķirt Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādei „Zīlīte” papildu
finansējumu no Bauskas novada pašvaldības 2012.gada budžeta līdzekļu atlikuma gada
beigās:
1.1.
Ls 1025 (viens tūkstotis divdesmit pieci lati) saimniecisko līdzekļu un inventāra
iegādei;
1.2.
Ls 1570 (viens tūkstotis pieci simti septiņdesmit lati) mācību līdzekļu iegādei;
1.3.
Ls 2625 (divi tūkstoši seši simti divdesmit pieci lati) mīkstā inventāra iegādei;
1.4.
Ls 7191 (septiņi tūkstoši viens simts deviņdesmit viens lats) aizkaru un žalūziju
iegādei un pielikšanai.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija”
Ekonomikas un finanšu nodaļai finanšu līdzekļu iekļaut kārtējā budžeta grozījumos.
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Par papildu finansējuma piešķiršanu Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Sporta centrs „Mēmele”” apkures sistēmas atjaunošanai
Izvērtējot sporta nama „Mēmele” ēkas apkures sistēmas siltumatdevi un tehnisko stāvokli,
tika secināts, ka esošā apkures sistēma nespēj nodrošināt nepieciešamo minimālo darba
temperatūru +160C. Faktiskā maksimālā temperatūra aukstajā periodā ir +140C.
Lai gada aukstajā periodā palielinātu sporta nama ,,Mēmele” siltumapgādes sistēmas
efektivitāti, nodrošinātu telpu minimālo pieļaujamo temperatūru +160C saskaņā ar Ministru
kabineta noteikumu Nr.610 “Higiēnas prasības vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās
izglītības un profesionālās izglītības iestādēm” 38.punktu un noteikumu 2.pielikumu, Ministru
kabineta noteikumu Nr.359 “Darba aizsardzības prasības darba vietās” 15.punktu un noteikumu
1.pielikumu, likuma „Par pašvaldībām” 42.panta pirmo daļu un likuma „Par pašvaldību
budžetiem” 30.pantu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Piešķirt no Bauskas novada pašvaldības 2012.gada budžeta atlikuma gada beigās papildu
finansējumu Ls 5800 (pieci tūkstoši astoņi simti lati) Bauskas novada pašvaldības iestādei
„Sporta centrs „Mēmele”” apkures sistēmas atjaunošanai sporta namā „Mēmele”.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Ekonomikas un
finanšu nodaļai līdzekļu piešķīrumu iekļaut kārtējos budžeta grozījumos.

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

V.VEIPS

Latvijas Republika

BAUSKAS NOVADA DOME
Reģ. Nr. 90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
tālr. 63922238, fakss 63924522, e-pasts: dome@bauska.lv, www.bauska.lv

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2012.gada 25.oktobrī

prot.Nr.19, 19.p.

Par Bauskas novada pašvaldības pamatlīdzekļa – rentgena iekārtas ar
inventāra Nr.273 Codes pagastā – atsavināšanu
Bauskas novada domē 2012.gada 23.septembrī saņemts Irēnas Paltiņas iesniegums par
vēlmi iegādāties pašvaldībai piederošo rentgendiagnostikas aparātu KODAK 2200.
2012.gada 8.oktobrī saņemta Bauskas novada pašvaldības iestādes „Codes pagasta
pārvalde” vēstule Nr.3-7/256, kurā pārvalde norādīja, ka minētā iekārta pašvaldības funkciju
veikšanai nav nepieciešama.
Izskatot iesniegumu un tam pievienotos pielikumus, Bauskas novada dome konstatēja:
Codes pagasta padome 2009.gada 9.martā iegādājusies un nodevusi ekspluatācijā rentgena
iekārtu KODAK 2200 (pamatlīdzekļa inventāra Nr.273) ar sākotnējo vērtību Ls 1870. Līdz šim
brīdim minētais pamatlīdzeklis bija nodots I.Paltiņas zobārstniecības prakses nodrošināšanai,
kura nodrošināja arī tās ekspluatāciju un uzturēšanu. 2012.gada 1.oktobrī rentgena iekārtas
nolietojums ir Ls 654,37, atlikusī vērtība sastāda Ls 1215,63. Saskaņā ar 2012.gada 1.oktobrī
veikto SIA „Ekspertu pakalpojumi” kustamās mantas novērtējumu Nr.21003 iekārtas tirgus
vērtība ir Ls 1200.
Ievērojot to, ka šis pamatlīdzeklis netiek izmantots pašvaldības funkciju veikšanai,
pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta sesto daļu, 3.panta otro
daļu, 4.panta pirmo daļu, 6.panta otro daļu un 37.panta pirmās daļas 1.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale,
J.Rumba, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” 1 (J.Landorfs), „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Izslēgt no Bauskas novada pašvaldības iestādes „Codes pagasta pārvalde” bilances
pamatlīdzekli „rentgena iekārta „Kodak 2200” (pamatlīdzekļa inventāra Nr.273), atlikusī
bilances vērtība 2012.gada 1.oktobrī – Ls 1215,63.
2. Atļaut Bauskas novada pašvaldības iestādei „Codes pagasta pārvalde” atsavināt rentgena
iekārtu Kodak 2200, pārdodot izsolē ar augšupejošu soli un nosacīto vērtību Ls 1200 (viens
tūkstotis divi simti latu).
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Codes pagasta pārvalde” vadītājai Dacei
Šķiliņai veikt mantas atsavināšanu, ievērojot Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
noteikumus.
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Par līdzekļu piešķiršanu Bauskas novada pašvaldības iestādei „Gailīšu
pagasta pārvalde”
Bauskas novada Gailīšu pagasta Uzvaras ciemā 2011.gadā tika īstenots Eiropas Reģionālās
attīstības fonda līdzfinansēts projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Bauskas novada Gailīšu
pagasta Uzvaras ciemā”, kura ietvaros tika izbūvētas jaunas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
(NAI). Jauno NAI ekspluatācija tika uzsākta 2011.gada novembrī un no 2012.gada janvāra bija
plānots apturēt veco NAI darbību, bet, ņemot vērā to, ka pienākošo notekūdeņu apjoms (aptuveni
300 m3 diennaktī) ievērojami pārsniedza jauno NAI jaudu, (250 m3 diennaktī), tika ekspluatētas
abas NAI, lai nodrošinātu visu pienākošo notekūdeņu attīrīšanu. No Uzvaras ciema pienākošo
notekūdeņu faktiskais apjoms bija lielāks par uzbūvēto NAI jaudu, jo projektētājs nebija
informēts par Uzvaras ciema kanalizācijas īpatnību, jeb neatbilstību, ka kanalizācijas sistēmai ir
pievienots arī meliorācijas tīkls, kā arī ļoti liels daudzums lietusūdeņu nonāk tieši kanalizācijas
sistēmā. Savukārt veco NAI dati par notekūdeņu apjomu, kas tika rēķināti pēc metodikas
atbilstoši patērētajai elektroenerģijai un motora jaudai, izrādījās neprecīzi un sakrita ar
projektētāja datiem.
Lai novērstu minēto problēmu, Gailīšu pagasta pārvalde pārbaudīja Uzvaras ciema
kanalizācijas sistēmu un veica pārbūvi divos kanalizācijas tīklu posmos, rezultātā pienākošo
notekūdeņu apjoms samazinājās un uzbūvētās NAI spēj attīrīt visu pienākošo notekūdeņu
apjomu. 2012.gada oktobrī veco NAI darbība ir apturēta.
Ievērojot augstāk minēto, Gailīšu pagasta pārvaldei 2012.gada janvārī–septembrī bija
neplānoti izdevumi elektroenerģijai (veco NAI ekspluatēšana) aptuveni 750 lati mēnesī bez
PVN. Kopumā deviņos mēnešos neplānotie izdevumi elektroenerģijai bija 8 167 lati ar PVN.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 42.panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldību
budžetiem” 30.pantu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Sakarā ar neplānotajiem izdevumiem piešķirt papildu finansējumu Ls 8167 (astoņi tūkstoši
simts sešdesmit septiņi lati) Bauskas novada pašvaldības iestādei „Gailīšu pagasta
pārvalde”.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Ekonomikas
un finanšu nodaļai papildu finanšu līdzekļu piešķīrumu iekļaut kārtējos budžeta grozījumos
no šādiem finansējuma avotiem:
2.1. rezerves fonda Ls 247 (divi simti četrdesmit septiņi lati);
2.2. budžeta līdzekļu atlikuma gada beigās Ls 7 920 (septiņi tūkstoši deviņi simti
divdesmit lati).
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Par saistošo noteikumu „Grozījumi Bauskas novada domes 2012.gada
2.februāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Bauskas novada pašvaldības
2012.gada budžetu” apstiprināšanu
Pamatojoties uz likumu „Par valsts budžetu 2012.gadam”, likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.pantu, likuma „Par budžetu un finanšu vadību” 41. pantu un
likuma „Par pašvaldību budžetiem” 7.pantu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
apstiprināt Bauskas novada Domes saistošos noteikumus Nr.20 „Grozījumi Bauskas novada
domes 2012.gada 2.februāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Bauskas novada pašvaldības
2012.gada budžetu”” saskaņā ar pielikumu.
Pielikumā: saistošie noteikumi uz 54 lp.
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BAUSKAS NOVADA DOME
Reģ. Nr. 90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
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DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2012.gada 25.oktobrī

prot.Nr.19, 22.p.

Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām
projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Bauskas novada
Ceraukstes pagasta Mūsas ciemā” īstenošanai
Lai veicinātu ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstību Bauskas novada Ceraukstes pagasta
Mūsas ciemā, tai skaitā ūdensapgādes kvalitātes uzlabošanu, pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu un Ministru kabineta 2008.gada 28.jūlija
noteikumiem Nr.606 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi”
papildinājuma 3.4.1.1. aktivitāti „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar
iedzīvotāju skaitu līdz 2000”,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Apstiprināt SIA „Eiropas Savienības projektu aģentūra” (sadarbībā ar ģenerāluzņēmēju
SIA „Geo Consultants”) izstrādāto un 2012.gada 16.oktobrī iesniegto tehniski ekonomisko
pamatojumu „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Bauskas novada Ceraukstes
pagasta Mūsas ciemā”, t.sk. izstrādāto tarifu politiku.
2. Apstiprināt Ceraukstes pagasta Mūsas ciema ūdenssaimniecības attīstības investīciju
projekta finanšu plānu:
Rādītāji
Finansējums kopā

Ls
418 290,95

t.sk.
Attiecināmām izmaksām
Pašvaldības budžets/kredīts
ERAF finansējums
Neattiecināmām izmaksām (PVN)

345 695,00
51 854,25
293 840,75
72 595,95

3. Apstiprināt Ceraukstes pagasta Mūsas ciema ūdenssaimniecības attīstības investīciju projektā
iekļautos pasākumus:
Pasākums
U1 Ūdens ņemšanas vietas
sakārtošana

Pasākuma raksturojums
Artēziskā urbuma „Mūsa” (2,0 l/s)
rekonstrukcija, jauna artēziskā urbuma
izbūve (2,0 l/s) un urbuma „Lakāji”
tamponēšana

U2 Ūdens kvalitātes
nodrošināšana
U3 Ūdensapgādes cauruļvadu
rekonstrukcija
U4 Jaunu ūdensapgādes
cauruļvadu izbūve
K1 Notekūdeņu attīrīšanas
iekārtu sakārtošana
K2 Kanalizācijas sūkņu
stacijas izbūve
K3 Jaunu kanalizācijas
cauruļvadu izbūve

Jaunas ŪAS izbūve 11,0 m3/h
Esošo cauruļvadu rekonstrukcija, d 110
h 2,0 m, 955 m
Ūdensapgādes cauruļvadu izbūve d=110
h 2,0 m, 83 m
Jaunu NAI izbūve BIO 110 un BIO 15,
esošā NAI demontāža
Jaunas KSS izbūve 3,2 m3/h
Jaunu cauruļvadu izbūve. Pašteces: d=160,
d=200, 1 438 m; spiedvadi: d=80, 15 m

4. Projekta atbalsta gadījumā 2013. un 2014.gadā nodrošināt priekšfinansējumu un
līdzfinansējumu no pašvaldības budžeta līdzekļiem.
5. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Ceraukstes pagasta pārvalde” sagatavot
investīciju projekta iesniegumu, iesniegt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā
Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma saņemšanai un projekta atbalsta
gadījumā nodrošināt tā realizāciju atbilstoši prasībām, kādas ir izvirzītas finansējuma
saņēmējiem.
6. Projekta finansēšanai ņemt aizņēmumu Valsts kasē ar Valsts kases noteikto aizņēmuma
procentu likmi vai citā kredītiestādē ar pašvaldībai izdevīgāko procentu likmi.
7. Atzīt par spēku zaudējušu Bauskas novada domes 2011.gada 29.septembra lēmumu „Par
tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām projekta
„Ūdenssaimniecības attīstība Bauskas novada Ceraukstes pagasta Mūsas ciemā” īstenošanai.
8. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Bauskas novada domes priekšsēdētāja vietniekam.
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DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2012.gada 25.oktobrī

prot.Nr.19, 23.p.

Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām
projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Bauskas novada
Mežotnes pagasta Mežotnes ciemā” īstenošanai
Lai veicinātu ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstību Bauskas novada Mežotnes pagasta
Mežotnes ciemā, tai skaitā ūdensapgādes kvalitātes uzlabošanu, pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu un Ministru kabineta 2008.gada 28.jūlija
noteikumiem Nr.606 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi”
papildinājuma 3.4.1.1. aktivitāti „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar
iedzīvotāju skaitu līdz 2000”,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Apstiprināt SIA „Eiropas Savienības projektu aģentūra” (sadarbībā ar ģenerāluzņēmēju
SIA „Geo Consultants”) izstrādāto un 2012.gada 2.oktobrī iesniegto tehniski ekonomisko
pamatojumu „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Bauskas novada Mežotnes pagasta
Mežotnes ciemā”, t.sk. izstrādāto tarifu politiku.
2. Apstiprināt Mežotnes pagasta Mežotnes ciema ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības
investīciju projekta finanšu plānu:
Rādītāji
Finansējums kopā
t.sk.
Attiecināmām izmaksām
Pašvaldības budžets/kredīts
ERAF finansējums
Neattiecināmām izmaksām (PVN)

Ls
422 230,71
348 951
52 342,65
296 608,35
73 279,71

3. Apstiprināt Mežotnes pagasta Mežotnes ciema ūdenssaimniecības attīstības investīciju
projektā iekļautos pasākumus:
Pasākums
U1 Ūdens ņemšanas vietas
sakārtošana
U2 Ūdens kvalitātes
nodrošināšana

Pasākuma raksturojums
Artēziskā urbuma „Centrs” rekonstrukcija
4,0 l/s
Jaunas ŪAS izbūve 8,0 m3/h

U3 Ūdensapgādes
cauruļvadu rekonstrukcija
K1 Notekūdeņu attīrīšanas
iekārtu izbūve
K2 Kanalizācijas sūkņu
stacijas rekonstrukcija

Esošo ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija
d=40-110 h=2,0 m, 2215 m
Jauno NAI BIO-65 izbūve

K3 Kanalizāciajs
cauruļvadu rekonstrukcija

Cauruļvadu rekonstrukcija: pašteces vadi
d=160, d=200, 865 m, spiedvadi: d=110,
267 m

Esošās KSS rekonstrukcija 7,7 m3/h

4. Projekta atbalsta gadījumā 2013. un 2014.gadā nodrošināt priekšfinansējumu un
līdzfinansējumu no pašvaldības budžeta līdzekļiem.
5. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Mežotnes pagasta pārvalde” sagatavot
investīciju projekta iesniegumu, iesniegt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā
Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma saņemšanai un projekta atbalsta
gadījumā nodrošināt tā realizāciju atbilstoši prasībām, kādas ir izvirzītas finansējuma
saņēmējiem.
6. Projekta finansēšanai ņemt aizņēmumu Valsts kasē ar Valsts kases noteikto aizņēmuma
procentu likmi vai citā kredītiestādē ar pašvaldībai izdevīgāko procentu likmi.
7. Atzīt par spēku zaudējušu Bauskas novada domes 2011.gada 29.septembra lēmumu „Par
tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām projekta
„Ūdenssaimniecības attīstība Bauskas novada Mežotnes pagasta Mežotnes ciemā”
īstenošanai.
8. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Bauskas novada domes priekšsēdētāja vietniekam.
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DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2012.gada 25.oktobrī

prot.Nr.19, 24.p.

Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām
projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Bauskas novada
Mežotnes pagasta Jumpravas ciemā” īstenošanai
Lai veicinātu ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstību Bauskas novada Mežotnes pagasta
Jumpravas ciemā, tai skaitā ūdensapgādes kvalitātes uzlabošanu, pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu un Ministru kabineta 2008.gada 28.jūlija
noteikumiem Nr.606 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi”
papildinājuma 3.4.1.1. aktivitāti „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar
iedzīvotāju skaitu līdz 2000”,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Apstiprināt SIA „Eiropas Savienības projektu aģentūra” (sadarbībā ar ģenerāluzņēmēju
SIA „Geo Consultants”) izstrādāto un 2012.gada 4.oktobrī iesniegto tehniski ekonomisko
pamatojumu „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Bauskas novada Mežotnes pagasta
Jumpravas ciemā”, t.sk. izstrādāto tarifu politiku.
2. Apstiprināt Mežotnes pagasta Jumpravas ciema ūdenssaimniecības attīstības investīciju
projekta finanšu plānu:
Rādītāji
Finansējums kopā
t.sk.
Attiecināmām izmaksām
Pašvaldības budžets/kredīts
ERAF finansējums
Neattiecināmām izmaksām (PVN)

Ls
242 055,66
200 046,00
30 006,90
170 039,10
42 009,66

3. Apstiprināt Mežotnes pagasta Jumpravas ciema ūdenssaimniecības attīstības investīciju
projektā iekļautos pasākumus:
Pasākums
U1 Ūdens ņemšanas vietas
sakārtošana
U2 Ūdens kvalitātes
nodrošināšana

Pasākuma raksturojums
Artēziskā urbuma „Jumprava” 3,3 l/s
rekonstrukcija
Jaunas ŪAS izbūve 5,2 m3/h

U3 Ūdensapgādes cauruļvadu
rekonstrukcija

Esošo cauruļvadu rekonstrukcija: d=40-110,
h=2,0 m, 583 m

K1 Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu
izbūve
K2 Jaunu kanalizācijas
cauruļvadu izbūve

Jauna NAI izbūve BIO 15
Jaunu cauruļvadu izbūve: d=160, d=200,
1085 m

4. Projekta atbalsta gadījumā 2013. un 2014.gadā nodrošināt priekšfinansējumu un
līdzfinansējumu no pašvaldības budžeta līdzekļiem.
5. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Mežotnes pagasta pārvalde” sagatavot
investīciju projekta iesniegumu, iesniegt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā
Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma saņemšanai un projekta atbalsta
gadījumā nodrošināt tā realizāciju atbilstoši prasībām, kādas ir izvirzītas finansējuma
saņēmējiem.
6. Projekta finansēšanai ņemt aizņēmumu Valsts kasē ar Valsts kases noteikto aizņēmuma
procentu likmi vai citā kredītiestādē ar pašvaldībai izdevīgāko procentu likmi.
7. Atzīt par spēku zaudējušu Bauskas novada domes 2011.gada 29.septembra lēmumu „Par
tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām projekta
„Ūdenssaimniecības attīstība Bauskas novada Mežotnes pagasta Jumpravas ciemā”
īstenošanai.
8. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Bauskas novada domes priekšsēdētāja vietniekam.
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Bauskā
2012.gada 25.oktobrī

prot.Nr.19, 25.p.

Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām
projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Bauskas novada
Vecsaules pagasta Ozolaines ciemā” īstenošanai
Lai veicinātu ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstību Bauskas novada Vecsaules pagasta
Ozolaines ciemā, tai skaitā ūdensapgādes kvalitātes uzlabošanu, pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu un Ministru kabineta 2008.gada 28.jūlija
noteikumiem Nr.606 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi”
papildinājuma 3.4.1.1. aktivitāti „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar
iedzīvotāju skaitu līdz 2000”,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Apstiprināt SIA „Eiropas Savienības projektu aģentūra” (sadarbībā ar ģenerāluzņēmēju
SIA „Geo Consultants”) izstrādāto un 2012.gada 12.oktobrī iesniegto tehniski ekonomisko
pamatojumu „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Bauskas novada Vecsaules pagasta
Ozolaines ciemā”, t.sk. izstrādāto tarifu politiku.
2. Apstiprināt Vecsaules pagasta Ozolaines ciema ūdenssaimniecības attīstības investīciju
projekta finanšu plānu:
Rādītāji
Finansējums kopā
t.sk.
Attiecināmām izmaksām
Pašvaldības budžets/kredīts
ERAF finansējums
Neattiecināmām izmaksām (PVN)

Ls
185 071,92
152 952,00
22 942,80
130 009,20
32 119,92

3. Apstiprināt Vecsaules pagasta Ozolaines ciema ūdenssaimniecības attīstības investīciju
projektā iekļautos pasākumus:
Pasākums
U1 Ūdens ņemšanas vietas
sakārtošana
U2 Ūdens zudumu
samazināšana

Pasākuma raksturojums
Jauna artēziskā urbuma izbūve (5,0 l/s),
esošā urbuma tamponēšana
Esošo cauruļvadu rekonstrukcija, 260 m

K1 Notekūdeņu attīrīšanas
nodrošināšana
K2 Notekūdeņu plūsmas
nodrošināšana

Jauna NAI izbūve BIO 30, esošā NAI
demontāža
Esošo tīklu rekonstrukcija, 600 m

4. Projekta atbalsta gadījumā 2013. un 2014.gadā nodrošināt priekšfinansējumu un
līdzfinansējumu no pašvaldības budžeta līdzekļiem.
5. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Vecsaules pagasta pārvalde” sagatavot
investīciju projekta iesniegumu, iesniegt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijā Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma saņemšanai un projekta
atbalsta gadījumā nodrošināt tā realizāciju atbilstoši prasībām, kādas ir izvirzītas
finansējuma saņēmējiem.
6. Projekta finansēšanai ņemt aizņēmumu Valsts kasē ar Valsts kases noteikto aizņēmuma
procentu likmi vai citā kredītiestādē ar pašvaldībai izdevīgāko procentu likmi.
7. Atzīt par spēku zaudējušu Bauskas novada domes 2011.gada 29.septembra lēmumu „Par
tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām projekta
„Ūdenssaimniecības attīstība Bauskas novada Vecsaules pagasta Ozolaines ciemā”
īstenošanai.
8.
Kontroli par lēmuma izpildi veikt Bauskas novada domes priekšsēdētāja vietniekam.
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prot.Nr.19, 27.p.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu īpašumam Īslīces iela X,
Bauskā
Bauskas novada pašvaldībā 2012.gada 17.septembrī saņemts Anda S. iesniegums, kurā
tiek lūgts mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi īpašumam Īslīces iela X, Bauskā.
Izskatot Anda S. iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
Nekustamais īpašums Īslīces iela X, Bauskā, kadastra Nr. X, sastāv no zemes vienības
ar platību 637 m², kadastra apzīmējums X, un pieder Andim S. saskaņā ar Bauskas
Zemesgrāmatu nodaļas Bauskas pilsētas zemesgrāmatu nodalījumu Nr.100000189265.
Šobrīd zemes vienībai Īslīces ielā X, Bauskā ar platību 637 m², kadastra apzīmējums
X, ir noteikts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods
0601.
2009.gadā A.S. Bauskas novada domei iesniedza priekšlikumu zemes vienībai Īslīces ielā X,
Bauskā mainīt lietošanas mērķi no individuālo dzīvojamo māju apbūves teritorijas uz dabas
pamatnes teritoriju. A.S. priekšlikums tika ņemts vērā un Bauskas novada teritorijas plānojumā
2012.–2023.gadam zemes vienības Īslīces ielā X, Bauskā plānotais izmantošanas veids noteikts
– citas koptās zaļumvietas.
Izvērtējot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 ,,Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas
kārtība” 17.4.punktu un Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas
1.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Nekustamā īpašuma Īslīces iela X, Bauskā, kadastra Nr.X, zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu X un platību 637 m² mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no „individuālo
dzīvojamo māju apbūve” (kods 0601) uz nekustamā īpašuma lietošanas mērķi „dabas pamatnes,
parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas” (kods 0501).
Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likumu var pārsūdzēt Administratīvajā
rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) mēneša laikā, skaitot no lēmuma spēkā
stāšanās dienas.
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Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa „Ērgļi 5”-X,
Brunavas pagastā atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2012.gada 10.septembrī saņemts Brunavas pagasta pārvaldes
iesniegums ar ierosinājumu atsavināt pašvaldībai piederošo neprivatizēto dzīvokli „Ērgļi 5”–X,
Ērgļi, Brunavas pag., Bauskas nov.
Izskatot Brunavas pagasta pārvaldes iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
Nekustamais īpašums „Ērgļi 5”, Ērgļi, Brunavas pag., Bauskas nov., kadastra Nr.X, sastāv
no zemes vienības ar platību 2575 m², kadastra apzīmējums X, un trīsstāvu 18 dzīvokļu
dzīvojamās mājas, kadastra apzīmējums X. Pašvaldībai pieder neprivatizēts četristabu dzīvoklis
Nr.7, kas ilgstoši nav apdzīvots, nav dzīvošanai derīgā stāvoklī un tā remontam nepieciešami
ievērojami līdzekļi.
Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta
pirmās daļas 17.punktu, Dzīvokļu īpašuma likuma 6.pantu un Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, 5.panta pirmo un piekto daļu, 9.panta otro daļu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Reģistrēt Zemesgrāmatā uz Bauskas novada pašvaldības vārda pašvaldības bilancē
esošo dzīvokļa īpašumu „Ērgļi 5”–X, Ērgļi, Brunavas pag., Bauskas nov., ar kopējo platību
91,60 m², dzīvojamās mājas un zemesgabala, kadastra apzīmējums X, 2575 m² platībā
916/14624 domājamās daļas.
2. Nodot atsavināšanai Bauskas novada pašvaldībai piederošu dzīvokļa īpašumu „Ērgļi 5”–
X, Ērgļi, Brunavas pag., Bauskas nov. ar kopējo platību 91,60 m², dzīvojamās mājas un
zemesgabala, kadastra apzīmējums X, 2575 m² platībā 916/14624 domājamās daļas.
3. Noteikt nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas
komisijai organizēt atsavināšanas procedūru saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas
likumu.
5. Noteikt, ka izdevumus, kas saistīti ar nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā,
sedz nekustamā īpašuma ieguvējs.
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Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.X
Pilskalna ielā X, Bauskā atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2012.gada 10.oktobrī saņemts Valērija S. iesniegums ar
ierosinājumu atsavināt pašvaldībai piederošo neprivatizēto dzīvokli Nr.X, Pilskalna ielā X,
Bauskā, Bauskas novadā.
Izskatot Valērija S. iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
5.punktu publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai viņa
ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā noteiktajā kārtībā.
Atsavināšanas ierosinājumam pievienota īres līguma kopija un izziņa par ģimenes sastāvu.
Valērijs S. dzīvokli Pilskalna ielā X–X, Bauskā īrē kopš 1989. gada 21.septembra.
Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta
pirmās daļas 17.punktu, Dzīvokļu īpašuma likuma 6.pantu un Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 4.panta ceturto daļu, 5.panta pirmo daļu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Reģistrēt Zemesgrāmatā uz Bauskas novada pašvaldības vārda pašvaldības bilancē esošo
dzīvokļa īpašumu Nr.14, Pilskalna ielā X, Bauskā, Bauskas nov. ar kopējo platību 35,3 m² un
dzīvojamās mājas, kadastra apzīmējums X, 353/22916 domājamās daļas.
2. Nodot atsavināšanai Bauskas novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Nr.X,
Pilskalna ielā X, Bauskā, Bauskas nov. ar kopējo platību 35,3 m² un dzīvojamās mājas, kadastra
apzīmējums X, 353/22916 domājamās daļas.
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas
komisijai organizēt atsavināšanas procedūru saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas
likumu.
4. Noteikt, ka izdevumus, kas saistīti ar nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā,
sedz nekustamā īpašuma ieguvējs.
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Par Bauskas novada domes 2011.gada 30.jūnija lēmuma „Par zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu X Īslīces pagastā sadali un atdalīto zemesgabalu
piekritību” atcelšanu
Zemes reformas laikā ar Īslīces pagasta padomes 1995.gada 28.jūnija sēdes lēmumu
Nr.3.1.p.(prot.Nr.15) Bauskas Virsmežniecībai piešķirta pastāvīgā lietošanā zeme 659,9 ha
kopplatībā, tai skaitā zeme Bērzkalnu ciema teritorijā. Pamatojoties uz zemes reformas
normatīvajiem aktiem lēmumā noteikts, ka zemesgabalu robežas un platības precizējamas, veicot
robežu ierādīšanu dabā.
Ar Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojumu Nr.297 ,,Par zemes vienību piederību
un piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai
valsts akciju sabiedrības ,,Privatizācijas aģentūra” personā”, zemes vienība Bauskas novada
Īslīces pagastā ar aptuveno platību 2,7 ha un kadastra apzīmējumu X, noteikta par piekritīgu
valstij un nododama Zemkopības ministrijas valdījumā (8.pielikums „Zemes vienības, kuras
saglabājamas valsts īpašumā un nododamas Zemkopības ministrijas valdījumā”, ieraksts
Nr.701).
Uz zemes vienības atrodas Bauskas novada pašvaldības ceļš un personiskās
palīgsaimniecības. Zemes vienība nepieciešama pašvaldībai likumā ,,Par pašvaldībām” 15.panta
2.punktā noteikto funkciju – gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro
tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu
publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un
uzturēšana) un 7.punktā noteikto funkciju – nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību (sociālā
palīdzība maznodrošinātām ģimenēm un sociāli mazaizsargātām personām) nodrošināšanu.
Saskaņā ar likuma ,,Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos” paskaidrojuma
4.punktu par personiskajām palīgsaimniecībām uzskatāmas lauku saimniecības (ieskaitot arī
sakņu dārzus un dienesta zemi), 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.
Ar Bauskas novada domes 2011.gada 30.jūnija lēmumu ,,Par zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4068 003 0238 Īslīces pagastā sadali un atdalīto zemesgabalu piekritību” zemes
vienība ar kadastra apzīmējumu 4068 003 0238 sadalīta 3 zemesgabalos, pašvaldības funkcijas
nodrošināšanai izdalot zemi zem pašvaldības koplietošanas ceļa un nosakot zemes piekritību
pašvaldībai.
Pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 15.panta 2. un 7.punktu, 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojumu Nr.297 ,,Par zemes vienību

piederību un piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās
ministrijas vai valsts akciju sabiedrības ,,Privatizācijas aģentūra” personā”,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Atcelt Bauskas novada domes 2011.gada 30.jūnija lēmumu ,,Par zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu X Īslīces pagastā sadali un atdalīto zemesgabalu piekritību”.
2. Pēc zemes vienības ar kadastra apzīmējumu X reģistrēšanas Zemesgrāmatā uz valsts vārda
Zemkopības ministrijas personā, veikt visas nepieciešamās darbības, lai LR normatīvos aktos
noteiktajā kārtībā rosinātu zemes vienības ar kadastra apzīmējumu X atsavināšanu par labu
Bauskas novada pašvaldībai tās autonomo funkciju veikšanai.
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Par nekustamā īpašuma „Pie Zvaigznes pieturas”, Vecsaules pagastā zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu X platības precizēšanu
Saskaņā ar Vecsaules pagasta padomes 2008.gada 24.septembra lēmumu „Par nekustamo
īpašumu „Pie Zvaigznes pieturas” zemes vienība 6,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X piekrīt
pašvaldībai.
Izvērtējot pašvaldības nodokļu datu bāzi un salīdzinot Valsts zemes dienesta Nekustamā
īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas teksta un grafiskos datus, konstatēts, ka teksta daļā
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu X platība ir 6,3 ha, bet grafiskajā daļā platība ir 1,9 ha.
Pārbaudot minēto īpašumu dabā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu X robežu kontūras
neatšķiras no grafiskajā pielikumā noteiktajām robežu kontūrām.
Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 27.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Precizēt platību zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu X no 6,3 ha uz 1,9 ha.
2. Noteikt, ka veicot zemes kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.
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Par nekustamā īpašuma „Likverteni Nr.X”, Vecsaules pagastā zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu X platības precizēšanu
Saskaņā ar Vecsaules pagasta padomes 2008.gada 24.septembra lēmumu „Par nekustamo
īpašumu „Likverteni Nr.X” zemes vienība 0,05 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X piekrīt
pašvaldībai.
Izvērtējot pašvaldības nodokļu datu bāzi un salīdzinot Valsts zemes dienesta Nekustamā
īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas teksta un grafiskos datus, konstatēts, ka teksta daļā
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu X platība ir 0,05 ha, bet grafiskajā daļā platība ir 0,15 ha.
Pārbaudot minēto īpašumu dabā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu X robežu kontūras
neatšķiras no grafiskajā pielikumā noteiktajām robežu kontūrām.
Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 27.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Precizēt platību zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu X no 0,05 ha uz 0,15 ha.
2. Noteikt, ka veicot zemes kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienība var tikt precizēta.
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Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanos Vasilijam S. uz zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu X Vecsaules pagastā
Bauskas novada pašvaldība 2012.gada 20.septembrī ir saņēmusi Valsts zemes dienesta
Zemgales reģionālās nodaļas (turpmāk – VZD) 2012.gada 19.septembra vēstuli Nr.2-04-Z/4163
(reģistrēta ar Nr.2269) un tai pievienoto sarakstu ar zemes vienībām, par kurām līdz 2011.gada
30.decembrim ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas Hipotēku un zemes banka” (turpmāk –
Hipotēku banka) nav noslēgti zemes izpirkuma (pirkuma) līgumi.
Iepazīstoties ar pašvaldības rīcībā esošajiem dokumentiem, Bauskas novada dome
konstatēja:
Ar VZD 2008.gada 4.augusta lēmumu Vasilijam S. piešķirta īpašumā par
samaksu nekustamā īpašuma „X”, kas atrodas Bauskas novada Vecsaules pagastā, kadastra
Nr.X, zemes vienība 7,62 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X.
Zemes vienība ir apbūvēta.
Vasilijs S. līdz 2011.gada 30.decembrim ar Hipotēku banku zemes izpirkuma (pirkuma)
līgumu nav noslēdzis. Zemes lietotājs nav izpildījis Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma (turpmāk – Pabeigšanas likums)
23.panta divpadsmitās daļas nosacījumus un atbilstoši šā likuma 25.panta pirmās daļas
4.punktam viņam zemes pastāvīgās lietošanas tiesības ir izbeigušās 2011.gada 30.decembrī.
Atbilstoši Pabeigšanas likuma 25.panta otrajai daļai persona, kurai zemes pastāvīgās
lietošanas tiesības izbeidzas 25.panta pirmajā daļā minētajos gadījumos vai kurai zemes
pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigušās saskaņā ar likumu „Par zemes reformas pabeigšanu
lauku apvidos”, iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi. Zemes nomas
līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes nomnieks nevēlas noslēgt
zemes nomas līgumu uz īsāku termiņu.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas
kārtību” 5.punktu, lai noslēgtu zemes nomas līgumu, pirmtiesīgā persona attiecīgajā vietējā
pašvaldībā iesniedz šādus dokumentus: iesniegumu, kurā norādīts zemes pastāvīgā lietotāja
vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese vai cita adrese, kurā persona ir sasniedzama,
nomājamā zemes platība, zemes lietošanas mērķis, iznomājamā zemesgabala robežu plānu.
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Pabeigšanas likuma 23.panta divpadsmito
daļu, 25.panta pirmās daļas 4.punktu, 25.panta otro un ceturto daļu, likuma „Par valsts un
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas
2.punktu, likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta trešo daļu, 15.panta
sesto daļu, Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas

kārtību” 2.punktu, Valsts zemes dienesta 2012.gada 26.jūnijā iesniegto informāciju, likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noteikt, ka Vasilijam S., personas kods X, dzīvesvietas adrese: „X”, Vecsaules pag., Bauskas
nov., LV-3932, zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz zemes vienību 7,62 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu X, kas atrodas Bauskas novada Vecsaules pagastā, ir izbeigušās Valsts
un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas
likuma 25.panta pirmās daļas 4.punktā un 23.panta divpadsmitās daļas noteiktajā datumā –
2011.gada 30.decembrī.
2. Noteikt, ka Vasilijs S. iegūst zemes nomas pirmtiesības uz zemes vienību 7,62 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu X, un šīs tiesības izlietojamas viena gada laikā no zemes pastāvīgās
lietošanas tiesību izbeigšanās dienas, tas ir, līdz 2012.gada 30.decembrim.
3. Noteikt, ka gadījumā, ja Vasilijs S. šā lēmuma 2.punktā noteiktajā termiņā izlieto zemes
nomas pirmtiesības, zemes vienība 7,62 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X piekrīt Bauskas
novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” gadījumā,
ja Vasilijs S. izmanto zemes nomas pirmtiesības, sagatavot un noslēgt ar Vasiliju S. zemes
nomas līgumu atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumiem Nr.644
„Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas
maksas aprēķināšanas kārtību”.
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prot.Nr.19, 34.p.

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanos Spodrim J. uz zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu X Vecsaules pagastā
Bauskas novada pašvaldība 2012.gada 20.septembrī ir saņēmusi Valsts zemes dienesta
Zemgales reģionālās nodaļas (turpmāk – VZD) 2012.gada 19.septembra vēstuli Nr.2-04-Z/4163
(reģistrēta ar Nr.2269) un tai pievienoto sarakstu ar zemes vienībām, par kurām līdz 2011.gada
30.decembrim ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas Hipotēku un zemes banka” (turpmāk –
Hipotēku banka) nav noslēgti zemes izpirkuma (pirkuma) līgumi.
Iepazīstoties ar pašvaldības rīcībā esošajiem dokumentiem, Bauskas novada dome
konstatēja:
Ar VZD 2009.gada 3.novembra lēmumu Spodrim J. piešķirta īpašumā par
samaksu nekustamā īpašuma „X”, kas atrodas Bauskas novada Vecsaules pagastā, kadastra
Nr.X, zemes vienība 6,79 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X.
Zemes vienība nav apbūvēta.
Spodris J. līdz 2011.gada 30.decembrim ar Hipotēku banku zemes izpirkuma (pirkuma)
līgumu nav noslēdzis. Zemes lietotājs nav izpildījis Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma (turpmāk – Pabeigšanas likums)
23.panta divpadsmitās daļas nosacījumus un atbilstoši šā likuma 25.panta pirmās daļas
4.punktam viņam zemes pastāvīgās lietošanas tiesības ir izbeigušās 2011.gada 30.decembrī.
Atbilstoši Pabeigšanas likuma 25.panta otrajai daļai persona, kurai zemes pastāvīgās
lietošanas tiesības izbeidzas 25.panta pirmajā daļā minētajos gadījumos vai kurai zemes
pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigušās saskaņā ar likumu „Par zemes reformas pabeigšanu
lauku apvidos”, iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi. Zemes nomas
līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes nomnieks nevēlas noslēgt
zemes nomas līgumu uz īsāku termiņu.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas
kārtību” 5.punktu, lai noslēgtu zemes nomas līgumu, pirmtiesīgā persona attiecīgajā vietējā
pašvaldībā iesniedz šādus dokumentus: iesniegumu, kurā norādīts zemes pastāvīgā lietotāja
vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese vai cita adrese, kurā persona ir sasniedzama,
nomājamā zemes platība, zemes lietošanas mērķis, iznomājamā zemesgabala robežu plānu.
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Pabeigšanas likuma 23.panta divpadsmito
daļu, 25.panta pirmās daļas 4.punktu, 25.panta otro un ceturto daļu, likuma „Par valsts un
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas
2.punktu, likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta trešo daļu, 15.panta
sesto daļu, Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas

kārtību” 2.punktu, Valsts zemes dienesta 2012.gada 26.jūnijā iesniegto informāciju, likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noteikt, ka Spodrim J., personas kods X, dzīvesvietas adrese: „X”, Zvaigzne, Vecsaules pag.,
Bauskas nov., LV-3932, zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz zemes vienību 6,79 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu X, kas atrodas Bauskas novada Vecsaules pagastā, ir
izbeigušās Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 4.punktā un 23.panta divpadsmitās
daļas noteiktajā datumā – 2011.gada 30.decembrī.
2. Noteikt, ka Spodris J. iegūst zemes nomas pirmtiesības uz zemes vienību 6,79 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu X, un šīs tiesības izlietojamas viena gada laikā no zemes pastāvīgās
lietošanas tiesību izbeigšanās dienas, tas ir, līdz 2012.gada 30.decembrim.
3. Noteikt, ka gadījumā, ja Spodris J. šā lēmuma 2.punktā noteiktajā termiņā izlieto zemes
nomas pirmtiesības, zemes vienība 6,79 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X piekrīt Bauskas
novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” gadījumā, ja
Spodris J. izmanto zemes nomas pirmtiesības, sagatavot un noslēgt ar Spodri J. zemes nomas
līgumu atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumiem Nr.644 „Noteikumi
par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas
aprēķināšanas kārtību”.
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prot.Nr.19, 35.p.

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanos Ivetai B. uz zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu X Vecsaules pagastā
Bauskas novada pašvaldība 2012.gada 20.septembrī ir saņēmusi Valsts zemes dienesta
Zemgales reģionālās nodaļas (turpmāk – VZD) 2012.gada 19.septembra vēstuli Nr.2-04-Z/4163
(reģistrēta ar Nr.2269) un tai pievienoto sarakstu ar zemes vienībām, par kurām līdz 2011.gada
30.decembrim ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas Hipotēku un zemes banka” (turpmāk –
Hipotēku banka) nav noslēgti zemes izpirkuma (pirkuma) līgumi.
Iepazīstoties ar pašvaldības rīcībā esošajiem dokumentiem, Bauskas novada dome
konstatēja:
Ar VZD 2009.gada 8.maija lēmumu Ivetai B. piešķirta īpašumā par samaksu nekustamā
īpašuma „Likverteni Nr.X”, kas atrodas Bauskas novada Vecsaules pagasta Likvertenu ciemā,
kadastra Nr.X, zemes vienība 0,1272 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X.
Zemes vienība nav apbūvēta.
Iveta B. līdz 2011.gada 30.decembrim ar Hipotēku banku zemes izpirkuma (pirkuma)
līgumu nav noslēgusi. Zemes lietotāja nav izpildījusi Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma (turpmāk – Pabeigšanas likums)
23.panta divpadsmitās daļas nosacījumus un atbilstoši šā likuma 25.panta pirmās daļas
4.punktam viņai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības ir izbeigušās 2011.gada 30.decembrī.
Atbilstoši Pabeigšanas likuma 25.panta otrajai daļai persona, kurai zemes pastāvīgās
lietošanas tiesības izbeidzas 25.panta pirmajā daļā minētajos gadījumos vai kurai zemes
pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigušās saskaņā ar likumu „Par zemes reformas pabeigšanu
lauku apvidos”, iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi. Zemes nomas
līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes nomnieks nevēlas noslēgt
zemes nomas līgumu uz īsāku termiņu.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas
kārtību” 5.punktu, lai noslēgtu zemes nomas līgumu, pirmtiesīgā persona attiecīgajā vietējā
pašvaldībā iesniedz šādus dokumentus: iesniegumu, kurā norādīts zemes pastāvīgā lietotāja
vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese vai cita adrese, kurā persona ir sasniedzama,
nomājamā zemes platība, zemes lietošanas mērķis, iznomājamā zemesgabala robežu plānu.
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Pabeigšanas likuma 23.panta divpadsmito
daļu, 25.panta pirmās daļas 4.punktu, 25.panta otro un ceturto daļu, likuma „Par valsts un
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas
2.punktu, likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta trešo daļu, 15.panta
sesto daļu, Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas

kārtību” 2.punktu, Valsts zemes dienesta 2012.gada 26.jūnijā iesniegto informāciju, likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noteikt, ka Ivetai B., personas kods, dzīvesvietas adrese: Salātu iela X, Bauska, Bauskas
nov., LV-3901, zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz zemes vienību 0,1272 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu X, kas atrodas Bauskas novada Vecsaules pagasta Likvertenu ciemā, ir
izbeigušās Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 4.punktā un 23.panta divpadsmitās
daļas noteiktajā datumā – 2011.gada 30.decembrī.
2. Noteikt, ka Iveta B. iegūst zemes nomas pirmtiesības uz zemes vienību 0,1272 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu X, un šīs tiesības izlietojamas viena gada laikā no zemes pastāvīgās
lietošanas tiesību izbeigšanās dienas, tas ir, līdz 2012.gada 30.decembrim.
3. Noteikt, ka gadījumā, ja Iveta B. šā lēmuma 2.punktā noteiktajā termiņā izlieto zemes nomas
pirmtiesības, zemes vienība 0,1272 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X piekrīt Bauskas
novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” gadījumā,
ja Iveta B. izmanto zemes nomas pirmtiesības, sagatavot un noslēgt ar Ivetu B. zemes nomas
līgumu atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumiem Nr.644 „Noteikumi
par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas
aprēķināšanas kārtību”.
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prot.Nr.19, 36.p.

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanos Veltai S. uz zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu X un zemes vienību ar kadastra apzīmējumu X
Vecsaules pagastā
Bauskas novada pašvaldība 2012.gada 20.septembrī ir saņēmusi Valsts zemes dienesta
Zemgales reģionālās nodaļas (turpmāk – VZD) 2012.gada 19.septembra vēstuli Nr.2-04-Z/4163
(reģistrēta ar Nr.2269) un tai pievienoto sarakstu ar zemes vienībām, par kurām līdz 2011.gada
30.decembrim ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas Hipotēku un zemes banka” (turpmāk –
Hipotēku banka) nav noslēgti zemes izpirkuma (pirkuma) līgumi.
Iepazīstoties ar pašvaldības rīcībā esošajiem dokumentiem, Bauskas novada dome
konstatēja:
Ar VZD 2003.gada 16.oktobra lēmumu Veltai S. piešķirta īpašumā par samaksu
nekustamā īpašuma „X”, kas atrodas Bauskas novada Vecsaules pagastā, kadastra Nr.X, zemes
vienība 0,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X un zemes vienība 0,8 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu X.
Zemes vienība 0,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X ir apbūvēta.
Velta S. līdz 2011.gada 30.decembrim ar Hipotēku banku zemes izpirkuma (pirkuma)
līgumu nav noslēgusi. Zemes lietotāja nav izpildījusi Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma (turpmāk – Pabeigšanas likums)
23.panta divpadsmitās daļas nosacījumus un atbilstoši šā likuma 25.panta pirmās daļas
4.punktam viņai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības ir izbeigušās 2011.gada 30.decembrī.
Atbilstoši Pabeigšanas likuma 25.panta otrajai daļai persona, kurai zemes pastāvīgās
lietošanas tiesības izbeidzas 25.panta pirmajā daļā minētajos gadījumos vai kurai zemes
pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigušās saskaņā ar likumu „Par zemes reformas pabeigšanu
lauku apvidos”, iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi. Zemes nomas
līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes nomnieks nevēlas noslēgt
zemes nomas līgumu uz īsāku termiņu. Saskaņā ar Pabeigšanas likuma 25.panta ceturto daļu par
zemi, kas nepieciešama zemes lietotājam viņam piederošo ēku (būvju) uzturēšanai noslēdzams
zemes nomas līgums, un ēku (būvju) īpašnieks to turpmāk var atsavināt Publiskas personas
mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā, bet tā nav atsavināma vai iznomājama citai
personai.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas
kārtību” 5.punktu, lai noslēgtu zemes nomas līgumu, pirmtiesīgā persona attiecīgajā vietējā
pašvaldībā iesniedz šādus dokumentus: iesniegumu, kurā norādīts zemes pastāvīgā lietotāja
vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese vai cita adrese, kurā persona ir sasniedzama,
nomājamā zemes platība, zemes lietošanas mērķis, iznomājamā zemesgabala robežu plānu.

Ja uz iznomājamās zemes atrodas ēkas (būves) – dokumentus, kas apliecina īpašumtiesības uz
attiecīgajām ēkām (būvēm).
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Pabeigšanas likuma 23.panta divpadsmito
daļu, 25.panta pirmās daļas 4.punktu, 25.panta otro un ceturto daļu, likuma „Par valsts un
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas
1.punktu, likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta trešo daļu, 15.panta
sesto daļu, Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas
kārtību” 2.punktu, Valsts zemes dienesta 2012.gada 26.jūnijā iesniegto informāciju, likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noteikt, ka Veltai S., personas kods X, dzīvesvietas adrese: „X”, Vecsaules pag., Bauskas
nov., LV-3936, zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz zemes vienību 0,06 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu X un zemes vienību 0,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X, kas
atrodas Bauskas novada Vecsaules pagastā, ir izbeigušās Valsts un pašvaldību īpašuma
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās
daļas 4.punktā, 23.panta divpadsmitās daļas noteiktajā datumā – 2011.gada 30.decembrī.
2. Noteikt, ka Velta S. iegūst zemes nomas pirmtiesības uz zemes vienību 0,6 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu X un zemes vienību 0,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X, un šīs
tiesības izlietojamas viena gada laikā no zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanās
dienas, tas ir, līdz 2012.gada 30.decembrim.
3. Noteikt, ka gadījumā, ja Velta S. šā lēmuma 2.punktā noteiktajā terminā izlieto zemes nomas
pirmtiesības, zemes vienība 0,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X un zemes vienība 0,8 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu X piekrīt Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāmas uz tās
vārda zemesgrāmatā.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” noslēgt ar
Veltu S. šā lēmuma 1.punktā minētās zemes nomas līgumu, atbilstoši Ministru kabineta
2005.gada 30.augusta noteikumiem Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes
nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību”.
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prot.Nr.19, 37.p.

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanos Sniedzei Ligitai R. uz zemes vienību
ar kadastra apzīmējumu x Vecsaules pagastā
Bauskas novada pašvaldība 2012.gada 20.septembrī ir saņēmusi Valsts zemes dienesta
Zemgales reģionālās nodaļas (turpmāk – VZD) 2012.gada 19.septembra vēstuli Nr.2-04-Z/4163
(reģistrēta ar Nr.2269) un tai pievienoto sarakstu ar zemes vienībām, par kurām līdz 2011.gada
30.decembrim ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas Hipotēku un zemes banka” (turpmāk –
Hipotēku banka) nav noslēgti zemes izpirkuma (pirkuma) līgumi.
Iepazīstoties ar pašvaldības rīcībā esošajiem dokumentiem, Bauskas novada dome
konstatēja:
Ar VZD 2007.gada 14.decembra lēmumu Sniedzei L. R. piešķirta īpašumā par
samaksu nekustamā īpašuma „X”, kas atrodas Bauskas novada Vecsaules pagastā, kadastra Nr.x,
zemes vienība 2,62 ha platībā ar kadastra apzīmējumu x.
Zemes vienība nav apbūvēta.
Sniedze L. R. līdz 2011.gada 30.decembrim ar Hipotēku banku zemes izpirkuma
(pirkuma) līgumu nav noslēgusi. Zemes lietotāja nav izpildījusi Valsts un pašvaldību īpašuma
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma (turpmāk –
Pabeigšanas likums) 23.panta divpadsmitās daļas nosacījumus un atbilstoši šā likuma 25.panta
pirmās daļas 4.punktam viņai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības ir izbeigušās 2011.gada
30.decembrī.
Atbilstoši Pabeigšanas likuma 25.panta otrajai daļai persona, kurai zemes pastāvīgās
lietošanas tiesības izbeidzas 25.panta pirmajā daļā minētajos gadījumos vai kurai zemes
pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigušās saskaņā ar likumu „Par zemes reformas pabeigšanu
lauku apvidos”, iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi. Zemes nomas
līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes nomnieks nevēlas noslēgt
zemes nomas līgumu uz īsāku termiņu.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas
kārtību” 5.punktu, lai noslēgtu zemes nomas līgumu, pirmtiesīgā persona attiecīgajā vietējā
pašvaldībā iesniedz šādus dokumentus: iesniegumu, kurā norādīts zemes pastāvīgā lietotāja
vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese vai cita adrese, kurā persona ir sasniedzama,
nomājamā zemes platība, zemes lietošanas mērķis, iznomājamā zemesgabala robežu plānu.
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Pabeigšanas likuma 23.panta divpadsmito
daļu, 25.panta pirmās daļas 4.punktu, 25.panta otro un ceturto daļu, likuma „Par valsts un
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas
2.punktu, likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta trešo daļu, 15.panta
sesto daļu, Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas

kārtību” 2.punktu, Valsts zemes dienesta 2012.gada 26.jūnijā iesniegto informāciju, likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noteikt, ka Sniedzei L. R., personas kods x, dzīvesvietas adrese: x, Bauska, Bauskas nov.,
LV-3901, zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz zemes vienību 2,62 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu x, kas atrodas Bauskas novada Vecsaules pagastā, ir izbeigušās Valsts un
pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas
likuma 25.panta pirmās daļas 4.punktā un 23.panta divpadsmitās daļas noteiktajā datumā –
2011.gada 30.decembrī.
2. Noteikt, ka Sniedze Ligita R. iegūst zemes nomas pirmtiesības uz zemes vienību 2,62 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu x, un šīs tiesības izlietojamas viena gada laikā no zemes
pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanās dienas, tas ir, līdz 2012.gada 30.decembrim.
3. Noteikt, ka gadījumā, ja Sniedze Ligita R. šā lēmuma 2.punktā noteiktajā termiņā izlieto
zemes nomas pirmtiesības, zemes vienība 2,62 ha platībā ar kadastra apzīmējumu x piekrīt
Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” gadījumā,
ja Sniedze L. R. izmanto zemes nomas pirmtiesības, sagatavot un noslēgt ar Sniedzi L. R.
zemes nomas līgumu atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumiem Nr.644
„Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas
maksas aprēķināšanas kārtību”.
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prot.Nr.19, 38.p.

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanos Aivaram G. uz zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu X Vecsaules pagastā
Bauskas novada pašvaldība 2012.gada 20.septembrī ir saņēmusi Valsts zemes dienesta
Zemgales reģionālās nodaļas (turpmāk – VZD) 2012.gada 19.septembra vēstuli Nr.2-04-Z/4163
(reģistrēta ar Nr.2269) un tai pievienoto sarakstu ar zemes vienībām, par kurām līdz 2011.gada
30.decembrim ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas Hipotēku un zemes banka” (turpmāk –
Hipotēku banka) nav noslēgti zemes izpirkuma (pirkuma) līgumi.
Iepazīstoties ar pašvaldības rīcībā esošajiem dokumentiem, Bauskas novada dome
konstatēja:
Ar VZD 2009.gada 12.oktobra lēmumu Aivaram G. piešķirta īpašumā par
samaksu nekustamā īpašuma „Likverteni Nr.x”, kas atrodas Bauskas novada Vecsaules pagasta
Likvertenu ciemā, kadastra Nr.x, zemes vienība 0,1106 ha platībā ar kadastra apzīmējumu x.
Zemes vienība nav apbūvēta.
Aivars G. līdz 2011.gada 30.decembrim ar Hipotēku banku zemes izpirkuma (pirkuma)
līgumu nav noslēdzis. Zemes lietotājs nav izpildījis Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma (turpmāk – Pabeigšanas likums)
23.panta divpadsmitās daļas nosacījumus un atbilstoši šā likuma 25.panta pirmās daļas
4.punktam viņam zemes pastāvīgās lietošanas tiesības ir izbeigušās 2011.gada 30.decembrī.
Atbilstoši Pabeigšanas likuma 25.panta otrajai daļai persona, kurai zemes pastāvīgās
lietošanas tiesības izbeidzas 25.panta pirmajā daļā minētajos gadījumos vai kurai zemes
pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigušās saskaņā ar likumu „Par zemes reformas pabeigšanu
lauku apvidos”, iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi. Zemes nomas
līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes nomnieks nevēlas noslēgt
zemes nomas līgumu uz īsāku termiņu.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas
kārtību” 5.punktu, lai noslēgtu zemes nomas līgumu, pirmtiesīgā persona attiecīgajā vietējā
pašvaldībā iesniedz šādus dokumentus: iesniegumu, kurā norādīts zemes pastāvīgā lietotāja
vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese vai cita adrese, kurā persona ir sasniedzama,
nomājamā zemes platība, zemes lietošanas mērķis, iznomājamā zemesgabala robežu plānu.
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Pabeigšanas likuma 23.panta divpadsmito
daļu, 25.panta pirmās daļas 4.punktu, 25.panta otro un ceturto daļu, likuma „Par valsts un
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas
2.punktu, likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta trešo daļu, 15.panta
sesto daļu, Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas

kārtību” 2.punktu, Valsts zemes dienesta 2012.gada 26.jūnijā iesniegto informāciju, likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noteikt, ka Aivaram G., personas kods X, dzīvesvietas adrese: X, Bauska, Bauskas nov., LV3901, zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz zemes vienību 0,1106 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu x, kas atrodas Bauskas novada Vecsaules pagasta Likvertenu ciemā, ir
izbeigušās Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 4.punktā un 23.panta divpadsmitās
daļas noteiktajā datumā – 2011.gada 30.decembrī.
2. Noteikt, ka Aivars G. iegūst zemes nomas pirmtiesības uz zemes vienību 0,1106 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu x, un šīs tiesības izlietojamas viena gada laikā no zemes pastāvīgās
lietošanas tiesību izbeigšanās dienas, tas ir, līdz 2012.gada 30.decembrim.
3. Noteikt, ka gadījumā, ja Aivars G. šā lēmuma 2.punktā noteiktajā termiņā izlieto zemes
nomas pirmtiesības, zemes vienība 0,1106 ha platībā ar kadastra apzīmējumu x piekrīt
Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” gadījumā,
ja Aivars G. izmanto zemes nomas pirmtiesības, sagatavot un noslēgt ar Aivaru G. zemes
nomas līgumu atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumiem Nr.644
„Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas
maksas aprēķināšanas kārtību”.
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prot.Nr.19, 39.p.

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanos Mārim G. uz zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu X un zemes vienību ar kadastra apzīmējumu X
Vecsaules pagastā
Bauskas novada pašvaldība 2012.gada 20.septembrī ir saņēmusi Valsts zemes dienesta
Zemgales reģionālās nodaļas (turpmāk – VZD) 2012.gada 19.septembra vēstuli Nr.2-04-Z/4163
(reģistrēta ar Nr.2269) un tai pievienoto sarakstu ar zemes vienībām, par kurām līdz 2011.gada
30.decembrim ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas Hipotēku un zemes banka” (turpmāk –
Hipotēku banka) nav noslēgti zemes izpirkuma (pirkuma) līgumi.
Iepazīstoties ar pašvaldības rīcībā esošajiem dokumentiem, Bauskas novada dome
konstatēja:
Ar VZD 2009.gada 28.oktobra lēmumu Mārim G. piešķirta īpašumā par
samaksu nekustamā īpašuma „Malēji”, kas atrodas Bauskas novada Vecsaules pagastā, kadastra
Nr.X, zemes vienība 33,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X un zemes vienība 11,4 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu X.
Zemes vienības nav apbūvētas.
Māris G. līdz 2011.gada 30.decembrim ar Hipotēku banku zemes izpirkuma (pirkuma)
līgumu nav noslēdzis. Zemes lietotājs nav izpildījis Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma (turpmāk – Pabeigšanas likums)
23.panta divpadsmitās daļas nosacījumus un atbilstoši šā likuma 25.panta pirmās daļas
4.punktam viņam zemes pastāvīgās lietošanas tiesības ir izbeigušās 2011.gada 30.decembrī.
Atbilstoši Pabeigšanas likuma 25.panta otrajai daļai persona, kurai zemes pastāvīgās
lietošanas tiesības izbeidzas 25.panta pirmajā daļā minētajos gadījumos vai kurai zemes
pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigušās saskaņā ar likumu „Par zemes reformas pabeigšanu
lauku apvidos”, iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi. Zemes nomas
līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes nomnieks nevēlas noslēgt
zemes nomas līgumu uz īsāku termiņu.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas
kārtību” 5.punktu, lai noslēgtu zemes nomas līgumu, pirmtiesīgā persona attiecīgajā vietējā
pašvaldībā iesniedz šādus dokumentus: iesniegumu, kurā norādīts zemes pastāvīgā lietotāja
vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese vai cita adrese, kurā persona ir sasniedzama,
nomājamā zemes platība, zemes lietošanas mērķis, iznomājamā zemesgabala robežu plānu.
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Pabeigšanas likuma 23.panta divpadsmito
daļu, 25.panta pirmās daļas 4.punktu, 25.panta otro un ceturto daļu, likuma „Par valsts un
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas
2.punktu, likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta trešo daļu, 15.panta
sesto daļu, Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par

neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas
kārtību” 2.punktu, Valsts zemes dienesta 2012.gada 26.jūnijā iesniegto informāciju, likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noteikt, ka Mārim G., personas kods X, dzīvesvietas adrese: „X”, Ceraukstes pag., Bauskas
nov., LV-3908, zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz zemes vienību 33,4 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu X un zemes vienību 11,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X, kas
atrodas Bauskas novada Vecsaules pagastā, ir izbeigušās Valsts un pašvaldību īpašuma
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās
daļas 4.punktā un 23.panta divpadsmitās daļas noteiktajā datumā – 2011.gada 30.decembrī.
2. Noteikt, ka, Māris G. iegūst zemes nomas pirmtiesības uz zemes vienību 33,4 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu X un zemes vienību 11,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X, šīs
tiesības izlietojamas viena gada laikā no zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanās
dienas, tas ir, līdz 2012.gada 30.decembrim.
3. Noteikt, ka gadījumā, ja Māris G. šā lēmuma 2.punktā noteiktajā termiņā izlieto zemes
nomas pirmtiesības, zemes vienība 33,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X un zemes
vienība 11,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X piekrīt Bauskas novada pašvaldībai un
ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” gadījumā,
ja Māris G. izmanto zemes nomas pirmtiesības, sagatavot un noslēgt ar Māri G. zemes nomas
līgumu atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumiem Nr.644 „Noteikumi
par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas
aprēķināšanas kārtību”.
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prot.Nr.19, 40.p.

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanos Jānim K. uz zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu XDāviņu pagastā
Bauskas novada pašvaldība 2012.gada 20.septembrī ir saņēmusi Valsts zemes dienesta
Zemgales reģionālās nodaļas (turpmāk – VZD) 2012.gada 19.septembra vēstuli Nr.2-04-Z/4163
(reģistrēta ar Nr.2269) un tai pievienoto sarakstu ar zemes vienībām, par kurām līdz 2011.gada
30.decembrim ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas Hipotēku un zemes banka” (turpmāk –
Hipotēku banka) nav noslēgti zemes izpirkuma (pirkuma) līgumi.
Iepazīstoties ar pašvaldības rīcībā esošajiem dokumentiem, Bauskas novada dome
konstatēja:
Ar VZD 2003.gada 2.decembra lēmumu Jānim K. piešķirta īpašumā par
samaksu nekustamā īpašuma „X”, kas atrodas Bauskas novada Dāviņu pagastā, kadastra Nr.X,
zemes vienība 2,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X.
Jānis K. ir miris.
Zemes vienība nav apbūvēta.
Jānis K. līdz 2011.gada 30.decembrim ar Hipotēku banku zemes izpirkuma (pirkuma)
līgumu nav noslēdzis. Zemes lietotājs nav izpildījis Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma (turpmāk – Pabeigšanas likums)
23.panta divpadsmitās daļas nosacījumus un atbilstoši šā likuma 25.panta pirmās daļas
4.punktam viņam zemes pastāvīgās lietošanas tiesības ir izbeigušās 2011.gada 30.decembrī.
Atbilstoši Pabeigšanas likuma 25.panta otrajai daļai persona, kurai zemes pastāvīgās
lietošanas tiesības izbeidzas 25.panta pirmajā daļā minētajos gadījumos vai kurai zemes
pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigušās saskaņā ar likumu „Par zemes reformas pabeigšanu
lauku apvidos”, iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi. Zemes nomas
līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes nomnieks nevēlas noslēgt
zemes nomas līgumu uz īsāku termiņu.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas
kārtību” 5.punktu, lai noslēgtu zemes nomas līgumu, pirmtiesīgā persona attiecīgajā vietējā
pašvaldībā iesniedz šādus dokumentus: iesniegumu, kurā norādīts zemes pastāvīgā lietotāja
vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese vai cita adrese, kurā persona ir sasniedzama,
nomājamā zemes platība, zemes lietošanas mērķis, iznomājamā zemesgabala robežu plānu.
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Pabeigšanas likuma 23.panta divpadsmito
daļu, 25.panta pirmās daļas 4.punktu, 25.panta otro un ceturto daļu, likuma „Par valsts un
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas
2.punktu, likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta trešo daļu, 15.panta
sesto daļu, Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas

kārtību” 2.punktu, Valsts zemes dienesta 2012.gada 26.jūnijā iesniegto informāciju, likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noteikt, ka Jānim K., personas kods X, dzīvesvietas adrese: X, Beibeži, Vecumnieku pag.,
Vecumnieku nov., LV-3933, zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz zemes vienību 2,1 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu X, kas atrodas Bauskas novada Dāviņu pagastā, ir izbeigušās
Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 4.punktā un 23.panta divpadsmitās daļas noteiktajā
datumā – 2011.gada 30.decembrī.
2. Noteikt, ka Jāņa K. iespējamie mantinieki iegūst zemes nomas pirmtiesības uz zemes vienību
2,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X, un šīs tiesības izlietojamas viena gada laikā no
zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanās dienas, tas ir, līdz 2012.gada 30.decembrim.
3. Noteikt, ka gadījumā, ja Jāņa K. iespējamie mantinieki šā lēmuma 2.punktā noteiktajā
termiņā izlieto zemes nomas pirmtiesības, zemes vienība 2,1 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu X piekrīt Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” gadījumā,
ja Jāņa K. iespējamie mantinieki izmanto zemes nomas pirmtiesības, sagatavot un noslēgt ar
Jāņa K. iespējamajiem mantiniekiem zemes nomas līgumu atbilstoši Ministru kabineta
2005.gada 30.augusta noteikumiem Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes
nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību”.
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prot.Nr.19, 41.p.

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanos Aldonai A. uz zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu X Dāviņu pagastā
Bauskas novada pašvaldība 2012.gada 20.septembrī ir saņēmusi Valsts zemes dienesta
Zemgales reģionālās nodaļas (turpmāk – VZD) 2012.gada 19.septembra vēstuli Nr.2-04-Z/4163
(reģistrēta ar Nr.2269) un tai pievienoto sarakstu ar zemes vienībām, par kurām līdz 2011.gada
30.decembrim ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas Hipotēku un zemes banka” (turpmāk –
Hipotēku banka) nav noslēgti zemes izpirkuma (pirkuma) līgumi.
Iepazīstoties ar pašvaldības rīcībā esošajiem dokumentiem, Bauskas novada dome
konstatēja:
Ar VZD 2008.gada 27.marta lēmumu Aldonai A. piešķirta īpašumā par
samaksu nekustamā īpašuma „X”, kas atrodas Bauskas novada Dāviņu pagastā, kadastra Nr.4056
005 0108, zemes vienība 0,99 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X.
Zemes vienība ir apbūvēta.
Aldona A. līdz 2011.gada 30.decembrim ar Hipotēku banku zemes izpirkuma (pirkuma)
līgumu nav noslēgusi. Zemes lietotāja nav izpildījusi Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma (turpmāk – Pabeigšanas likums)
23.panta divpadsmitās daļas nosacījumus un atbilstoši šā likuma 25.panta pirmās daļas
4.punktam viņai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības ir izbeigušās 2011.gada 30.decembrī.
Atbilstoši Pabeigšanas likuma 25.panta otrajai daļai persona, kurai zemes pastāvīgās
lietošanas tiesības izbeidzas 25.panta pirmajā daļā minētajos gadījumos vai kurai zemes
pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigušās saskaņā ar likumu „Par zemes reformas pabeigšanu
lauku apvidos”, iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi. Zemes nomas
līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes nomnieks nevēlas noslēgt
zemes nomas līgumu uz īsāku termiņu.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas
kārtību” 5.punktu, lai noslēgtu zemes nomas līgumu, pirmtiesīgā persona attiecīgajā vietējā
pašvaldībā iesniedz šādus dokumentus: iesniegumu, kurā norādīts zemes pastāvīgā lietotāja
vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese vai cita adrese, kurā persona ir sasniedzama,
nomājamā zemes platība, zemes lietošanas mērķis, iznomājamā zemesgabala robežu plānu.
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Pabeigšanas likuma 23.panta divpadsmito
daļu, 25.panta pirmās daļas 4.punktu, 25.panta otro un ceturto daļu, likuma „Par valsts un
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas
2.punktu, likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta trešo daļu, 15.panta
sesto daļu, Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas

kārtību” 2.punktu, Valsts zemes dienesta 2012.gada 26.jūnijā iesniegto informāciju, likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noteikt, ka Aldonai A., personas kods X, dzīvesvietas adrese: „X”, Dāviņu pag., Bauskas
nov., LV-3929, zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz zemes vienību 0,99 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu X, kas atrodas Bauskas novada Dāviņu pagastā, ir izbeigušās Valsts un
pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas
likuma 25.panta pirmās daļas 4.punktā, 23.panta divpadsmitās daļas noteiktajā datumā –
2011.gada 30.decembrī.
2. Noteikt, ka zemes vienības 0,99 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X, piekrīt Bauskas
novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
3. Noteikt, ka Aldonai A. jānoslēdz zemes nomas līgums par piederošo ēku uzturēšanai
nepieciešamo zemes vienību 0,99 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” noslēgt ar
Aldonu A. šā lēmuma 1.punktā minētās zemes nomas līgumu, atbilstoši Ministru kabineta
2005.gada 30.augusta noteikumiem Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes
nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību”.
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prot.Nr.19, 42.p.

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanos Aldonai A. uz zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu X Dāviņu pagastā
Bauskas novada pašvaldība 2012.gada 20.septembrī ir saņēmusi Valsts zemes dienesta
Zemgales reģionālās nodaļas (turpmāk – VZD) 2012.gada 19.septembra vēstuli Nr.2-04-Z/4163
(reģistrēta ar Nr.2269) un tai pievienoto sarakstu ar zemes vienībām, par kurām līdz 2011.gada
30.decembrim ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas Hipotēku un zemes banka” (turpmāk –
Hipotēku banka) nav noslēgti zemes izpirkuma (pirkuma) līgumi.
Iepazīstoties ar pašvaldības rīcībā esošajiem dokumentiem, Bauskas novada dome
konstatēja:
Ar VZD 2008.gada 27.marta lēmumu Aldonai A. piešķirta īpašumā par
samaksu nekustamā īpašuma „X”, kas atrodas Bauskas novada Dāviņu pagastā, kadastra Nr.X,
zemes vienība 0,6059 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4056 005 0283.
Zemes vienība ir apbūvēta.
Aldona A. līdz 2011.gada 30.decembrim ar Hipotēku banku zemes izpirkuma (pirkuma)
līgumu nav noslēgusi. Zemes lietotāja nav izpildījusi Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma (turpmāk – Pabeigšanas likums)
23.panta divpadsmitās daļas nosacījumus un atbilstoši šā likuma 25.panta pirmās daļas
4.punktam viņai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības ir izbeigušās 2011.gada 30.decembrī.
Atbilstoši Pabeigšanas likuma 25.panta otrajai daļai persona, kurai zemes pastāvīgās
lietošanas tiesības izbeidzas 25.panta pirmajā daļā minētajos gadījumos vai kurai zemes
pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigušās saskaņā ar likumu „Par zemes reformas pabeigšanu
lauku apvidos”, iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi. Zemes nomas
līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes nomnieks nevēlas noslēgt
zemes nomas līgumu uz īsāku termiņu.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas
kārtību” 5.punktu, lai noslēgtu zemes nomas līgumu, pirmtiesīgā persona attiecīgajā vietējā
pašvaldībā iesniedz šādus dokumentus: iesniegumu, kurā norādīts zemes pastāvīgā lietotāja
vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese vai cita adrese, kurā persona ir sasniedzama,
nomājamā zemes platība, zemes lietošanas mērķis, iznomājamā zemesgabala robežu plānu.
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Pabeigšanas likuma 23.panta divpadsmito
daļu, 25.panta pirmās daļas 4.punktu, 25.panta otro un ceturto daļu, likuma „Par valsts un
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas
2.punktu, likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta trešo daļu, 15.panta
sesto daļu, Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas

kārtību” 2.punktu, Valsts zemes dienesta 2012.gada 26.jūnijā iesniegto informāciju, likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noteikt, ka Aldonai A., personas kods X, dzīvesvietas adrese: „X”, Dāviņu pag., Bauskas
nov., LV-3929, zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz zemes vienību 0,6059 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu X, kas atrodas Bauskas novada Dāviņu pagastā, ir izbeigušās Valsts un
pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas
likuma 25.panta pirmās daļas 4.punktā, 23.panta divpadsmitās daļas noteiktajā datumā –
2011.gada 30.decembrī.
2. Noteikt, ka zemes vienības 0,6059 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X, piekrīt Bauskas
novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
3. Noteikt, ka Aldonai A. jānoslēdz zemes nomas līgums par piederošo ēku uzturēšanai
nepieciešamo zemes vienību 0,6059 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4056 005 0283.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” noslēgt ar
Aldonu A. šā lēmuma 1.punktā minētās zemes nomas līgumu, atbilstoši Ministru kabineta
2005.gada 30.augusta noteikumiem Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes
nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību”.

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

V.VEIPS

2

Latvijas Republika

BAUSKAS NOVADA DOME
Reģ. Nr. 90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
tālr. 63922238, fakss 63924522, e-pasts: dome@bauska.lv, www.bauska.lv

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2012.gada 25.oktobrī

prot.Nr.19, 43.p.

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu X Īslīces pagastā iznomāšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2012.gada 12.septembrī saņemts Austras B. iesniegums
(reģistrēts ar Nr.738), kurā tiek lūgts iznomāt zemes vienību 1,7 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu X.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
Saskaņā ar Bauskas novada domes 2011.gada 29.decembra lēmumu „Par zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu X Īslīces pagastā piekritību un nosaukuma piešķiršanu” zemes vienība
1,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X ir piekrītoša pašvaldībai.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu” 15.punktu informācija par iznomājamo zemes vienību laikā no
2012.gada 13.septembra līdz 2012.gada 27.septembrim tika izlikta Bauskas novada pašvaldības
ēkā, Īslīces pagasta pārvaldē un publicēta pašvaldības mājaslapā internetā sadaļā „Zemes noma”.
Citas personas nav izteikušas vēlēšanos nomāt šo zemesgabalu.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi
par publiskas personas zemes nomu” 18.3.apakšpunktu, Bauskas novada domes 2010.gada
25.novembra saistošo noteikumu Nr.30 „Par neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību un
nomas maksas apmēru” 5.2.apakšpunktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Iznomāt Austrai B., dzīvesvietas adrese: X, Ādžūni, Īslīces pag., Bauskas nov., LV-3914,
zemes vienību 1,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X saskaņā ar grafisko pielikumu
lauksaimnieciskai izmantošanai.
2. Nomas līgumu slēgt uz laiku no 01.11.2012. līdz 31.10.2017.
3. Noteikt nomas maksu gadā 3 % no zemes kadastrālās vērtības.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei ,,Bauskas novada administrācija” sagatavot un
noslēgt ar Austru B. šā lēmuma 1.punktā minētās zemes nomas līgumu atbilstoši Ministru
kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 ,,Noteikumi par publiskas personas zemes
nomu” un Bauskas novada domes 2010.gada 25.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.30 „Par
neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību un nomas maksas apmēru”.
5. Pēc nomas līguma noslēgšanas iznomātājs var vienpusēji:
5.1. mainīt nomas maksu, ja izdarīti grozījumi normatīvajos aktos;
5.2. izbeigt nomas līgumu vienu gadu iepriekš rakstveidā par to brīdinot nomnieku gadījumā, ja
Bauskas novada dome pieņēmusi lēmumu par zemes vienības atsavināšanu.
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Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu X daļu Īslīces pagastā
iznomāšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2012.gada 12.septembrī saņemts Austras B. iesniegums (reģistrēts ar
Nr.738), kurā tiek lūgts iznomāt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu X četras daļas 1,556 ha
platībā.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
Saskaņā ar Bauskas rajona Īslīces pagasta padomes 2008.gada 24.septembra lēmumu
„Par zemes piekritību” zemes vienība 20,49 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X ir piekrītoša
pašvaldībai.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu” 15.punktu informācija par iznomājamo zemes vienību laikā no
2012.gada 13.septembra līdz 2012.gada 27.septembrim tika izlikta Bauskas novada pašvaldības
ēkā, Īslīces pagasta pārvaldē un publicēta pašvaldības mājaslapā internetā sadaļā „Zemes noma”.
Citas personas nav izteikušas vēlēšanos nomāt šo zemesgabalu.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi
par publiskas personas zemes nomu” 18.3.apakšpunktu, Bauskas novada domes 2010.gada
25.novembra saistošo noteikumu Nr.30 „Par neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību un
nomas maksas apmēru” 5.2.apakšpunktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Iznomāt Austrai B., dzīvesvietas adrese: X, Ādžūni, Īslīces pag., Bauskas nov., LV-3914,
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu X četras daļas 1,556 ha platībā saskaņā ar grafisko
pielikumu lauksaimnieciskai izmantošanai.
2. Nomas līgumu slēgt uz laiku no 01.11.2012. līdz 31.10.2017.
3. Noteikt nomas maksu gadā 3 % no zemes kadastrālās vērtības.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei ,,Bauskas novada administrācija” sagatavot un
noslēgt ar Austru B. šā lēmuma 1.punktā minētās zemes nomas līgumu atbilstoši Ministru
kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 ,,Noteikumi par publiskas personas zemes
nomu” un Bauskas novada domes 2010.gada 25.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.30 „Par
neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību un nomas maksas apmēru”.
5. Pēc nomas līguma noslēgšanas iznomātājs var vienpusēji:
5.1. mainīt nomas maksu, ja izdarīti grozījumi normatīvajos aktos;
5.2. izbeigt nomas līgumu vienu gadu iepriekš rakstveidā par to brīdinot nomnieku gadījumā, ja
Bauskas novada dome pieņēmusi lēmumu par zemes vienības atsavināšanu.
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Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanos Renāram K. uz zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu X Īslīces pagastā
Bauskas novada pašvaldība 2012.gada 20.septembrī ir saņēmusi Valsts zemes dienesta
Zemgales reģionālās nodaļas (turpmāk – VZD) 2012.gada 19.septembra vēstuli Nr.2-04-Z/4163
(reģistrēta ar Nr.2269) un tai pievienoto sarakstu ar zemes vienībām, par kurām līdz 2011.gada
30.decembrim ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas Hipotēku un zemes banka” (turpmāk –
Hipotēku banka) nav noslēgti zemes izpirkuma (pirkuma) līgumi.
Iepazīstoties ar pašvaldības rīcībā esošajiem dokumentiem, Bauskas novada dome
konstatēja:
Ar VZD 2009.gada 24.septembra lēmumu Renāram K. piešķirta īpašumā par samaksu
nekustamā īpašuma „X”, kas atrodas Bauskas novada Īslīces pagasta Bērzu ciemā, kadastra
Nr.4068 006 0116, zemes vienība 0,0221 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X.
Zemes vienība ir apbūvēta.
Renārs K. līdz 2011.gada 30.decembrim ar Hipotēku banku zemes izpirkuma (pirkuma)
līgumu nav noslēdzis. Zemes lietotājs nav izpildījis Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma (turpmāk – Pabeigšanas likums)
23.panta divpadsmitās daļas nosacījumus un atbilstoši šā likuma
25.panta pirmās daļas
4.punktam viņam zemes pastāvīgās lietošanas tiesības ir izbeigušās 2011.gada 30.decembrī.
Atbilstoši Pabeigšanas likuma 25.panta otrajai daļai persona, kurai zemes pastāvīgās
lietošanas tiesības izbeidzas 25.panta pirmajā daļā minētajos gadījumos vai kurai zemes
pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigušās saskaņā ar likumu „Par zemes reformas pabeigšanu
lauku apvidos”, iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi. Zemes nomas
līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes nomnieks nevēlas noslēgt
zemes nomas līgumu uz īsāku termiņu. Saskaņā ar Pabeigšanas likuma 25.panta ceturto daļu par
zemi, kas nepieciešama zemes lietotājam viņam piederošo ēku (būvju) uzturēšanai noslēdzams
zemes nomas līgums, un ēku (būvju) īpašnieks to turpmāk var atsavināt Publiskas personas
mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā, bet tā nav atsavināma vai iznomājama citai
personai.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas
kārtību” 5.punktu, lai noslēgtu zemes nomas līgumu, pirmtiesīgā persona attiecīgajā vietējā
pašvaldībā iesniedz šādus dokumentus: iesniegumu, kurā norādīts zemes pastāvīgā lietotāja
vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese vai cita adrese, kurā persona ir sasniedzama,
nomājamā zemes platība, zemes lietošanas mērķis, iznomājamā zemesgabala robežu plānu.
Ja uz iznomājamās zemes atrodas ēkas (būves) – dokumentus, kas apliecina īpašumtiesības uz
attiecīgajām ēkām (būvēm).

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Pabeigšanas likuma 23.panta divpadsmito
daļu, 25.panta pirmās daļas 4.punktu, 25.panta otro daļu, 25.panta ceturto daļu, likuma
„Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”
3.panta piektās daļas 1.punktu, likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos”
4.panta trešo daļu, 15.panta sesto daļu, Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu
Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas
maksas aprēķināšanas kārtību” 2.punktu, Valsts zemes dienesta 2012.gada 26.jūnijā iesniegto
informāciju, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noteikt, ka Renāram K., personas kods X, dzīvesvietas adrese: X, Bērzi, Īslīces pag.,
Bauskas nov., LV-3914, zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz zemes vienību 0,0221 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu X, kas atrodas Bauskas novada Īslīces pagasta Bērzu ciemā,
ir izbeigušās Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 4.punktā, 23.panta divpadsmitās
daļas noteiktajā datumā – 2011.gada 30.decembrī.
2. Noteikt, ka zemes vienība 0,0221 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X, piekrīt Bauskas
novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
3. Noteikt, ka Renāram K. jānoslēdz zemes nomas līgums par piederošo ēku uzturēšanai
nepieciešamo zemes vienību 0,0221 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” noslēgt ar
Renāru K. šā lēmuma 1.punktā minētās zemes nomas līgumu atbilstoši Ministru kabineta
2005.gada 30.augusta noteikumiem Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes
nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību”.
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Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanos Jānim L. uz zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu X Īslīces pagastā
Bauskas novada pašvaldība 2012.gada 20.septembrī ir saņēmusi Valsts zemes dienesta
Zemgales reģionālās nodaļas (turpmāk – VZD) 2012.gada 19.septembra vēstuli Nr.2-04-Z/4163
(reģistrēta ar Nr.2269) un tai pievienoto sarakstu ar zemes vienībām, par kurām līdz 2011.gada
30.decembrim ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas Hipotēku un zemes banka” (turpmāk –
Hipotēku banka) nav noslēgti zemes izpirkuma (pirkuma) līgumi.
Iepazīstoties ar pašvaldības rīcībā esošajiem dokumentiem, Bauskas novada dome
konstatēja:
Ar VZD 2009.gada 28.oktobra lēmumu Jānim L. piešķirta īpašumā par samaksu
nekustamā īpašuma „X”, kas atrodas Bauskas novada Īslīces pagasta Bērzkalnu ciemā, kadastra
Nr.X, zemes vienība 0,0044 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X.
Zemes vienība ir apbūvēta.
Jānis L. līdz 2011.gada 30.decembrim ar Hipotēku banku zemes izpirkuma (pirkuma)
līgumu nav noslēdzis. Zemes lietotājs nav izpildījis Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma (turpmāk – Pabeigšanas likums)
23.panta divpadsmitās daļas nosacījumus un atbilstoši šā likuma 25.panta pirmās daļas
4.punktam viņam zemes pastāvīgās lietošanas tiesības ir izbeigušās 2011.gada 30.decembrī.
Atbilstoši Pabeigšanas likuma 25.panta otrajai daļai persona, kurai zemes pastāvīgās
lietošanas tiesības izbeidzas 25.panta pirmajā daļā minētajos gadījumos vai kurai zemes
pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigušās saskaņā ar likumu „Par zemes reformas pabeigšanu
lauku apvidos”, iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi. Zemes nomas
līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes nomnieks nevēlas noslēgt
zemes nomas līgumu uz īsāku termiņu. Saskaņā ar Pabeigšanas likuma 25.panta ceturto daļu par
zemi, kas nepieciešama zemes lietotājam viņam piederošo ēku (būvju) uzturēšanai noslēdzams
zemes nomas līgums, un ēku (būvju) īpašnieks to turpmāk var atsavināt Publiskas personas
mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā, bet tā nav atsavināma vai iznomājama citai
personai.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas
kārtību” 5.punktu, lai noslēgtu zemes nomas līgumu, pirmtiesīgā persona attiecīgajā vietējā
pašvaldībā iesniedz šādus dokumentus: iesniegumu, kurā norādīts zemes pastāvīgā lietotāja
vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese vai cita adrese, kurā persona ir sasniedzama,
nomājamā zemes platība, zemes lietošanas mērķis, iznomājamā zemesgabala robežu plānu.
Ja uz iznomājamās zemes atrodas ēkas (būves) – dokumentus, kas apliecina īpašumtiesības uz
attiecīgajām ēkām (būvēm).

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Pabeigšanas likuma 23.panta divpadsmito
daļu, 25.panta pirmās daļas 4.punktu, 25.panta otro daļu, 25.panta ceturto daļu, likuma
„Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”
3.panta piektās daļas 1.punktu, likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos”
4.panta trešo daļu, 15.panta sesto daļu, Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu
Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas
maksas aprēķināšanas kārtību” 2.punktu, Valsts zemes dienesta 2012.gada 26.jūnijā iesniegto
informāciju, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noteikt, ka Jānim L., personas kods X, dzīvesvietas adrese: X, Baldone, Baldones nov., LV2125, zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz zemes vienību 0,0044 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu X, kas atrodas Bauskas novada Īslīces pagasta Bērzkalnu ciemā, ir izbeigušās
Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 4.punktā, 23.panta divpadsmitās daļas noteiktajā
datumā – 2011.gada 30.decembrī.
2. Noteikt, ka zemes vienība 0,0044 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X, piekrīt Bauskas
novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
3. Noteikt, ka Jānim L. jānoslēdz zemes nomas līgums par piederošo ēku uzturēšanai
nepieciešamo zemes vienību 0,0044 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” noslēgt ar Jāni
L. šā lēmuma 1.punktā minētās zemes nomas līgumu atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada
30.augusta noteikumiem Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas
līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību”.
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Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanos Jānim T. uz zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu X Īslīces pagastā
Bauskas novada pašvaldība 2012.gada 20.septembrī ir saņēmusi Valsts zemes dienesta
Zemgales reģionālās nodaļas (turpmāk – VZD) 2012.gada 19.septembra vēstuli Nr.2-04-Z/4163
(reģistrēta ar Nr.2269) un tai pievienoto sarakstu ar zemes vienībām, par kurām līdz 2011.gada
30.decembrim ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas Hipotēku un zemes banka” (turpmāk –
Hipotēku banka) nav noslēgti zemes izpirkuma (pirkuma) līgumi.
Iepazīstoties ar pašvaldības rīcībā esošajiem dokumentiem, Bauskas novada dome
konstatēja:
Ar VZD 2009.gada 7.septembra lēmumu Jānim T. piešķirta īpašumā par samaksu
nekustamā īpašuma „X”, kas atrodas Bauskas novada Īslīces pagasta Rītausmu ciemā, kadastra
Nr.X, zemes vienība 0,0087 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X.
Zemes vienība ir apbūvēta.
Jānis T. līdz 2011.gada 30.decembrim ar Hipotēku banku zemes izpirkuma (pirkuma)
līgumu nav noslēdzis. Zemes lietotājs nav izpildījis Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma (turpmāk – Pabeigšanas likums)
23.panta divpadsmitās daļas nosacījumus un atbilstoši šā likuma 25.panta pirmās daļas
4.punktam viņam zemes pastāvīgās lietošanas tiesības ir izbeigušās 2011.gada 30.decembrī.
Atbilstoši Pabeigšanas likuma 25.panta otrajai daļai persona, kurai zemes pastāvīgās
lietošanas tiesības izbeidzas 25.panta pirmajā daļā minētajos gadījumos vai kurai zemes
pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigušās saskaņā ar likumu „Par zemes reformas pabeigšanu
lauku apvidos”, iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi. Zemes nomas
līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes nomnieks nevēlas noslēgt
zemes nomas līgumu uz īsāku termiņu. Saskaņā ar Pabeigšanas likuma 25.panta ceturto daļu par
zemi, kas nepieciešama zemes lietotājam viņam piederošo ēku (būvju) uzturēšanai noslēdzams
zemes nomas līgums, un ēku (būvju) īpašnieks to turpmāk var atsavināt Publiskas personas
mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā, bet tā nav atsavināma vai iznomājama citai
personai.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas
kārtību” 5.punktu, lai noslēgtu zemes nomas līgumu, pirmtiesīgā persona attiecīgajā vietējā
pašvaldībā iesniedz šādus dokumentus: iesniegumu, kurā norādīts zemes pastāvīgā lietotāja
vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese vai cita adrese, kurā persona ir sasniedzama,
nomājamā zemes platība, zemes lietošanas mērķis, iznomājamā zemesgabala robežu plānu.
Ja uz iznomājamās zemes atrodas ēkas (būves) – dokumentus, kas apliecina īpašumtiesības uz
attiecīgajām ēkām (būvēm).

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Pabeigšanas likuma 23.panta divpadsmito
daļu, 25.panta pirmās daļas 4.punktu, 25.panta otro daļu, 25.panta ceturto daļu, likuma
„Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”
3.panta piektās daļas 1.punktu, likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos”
4.panta trešo daļu, 15.panta sesto daļu, Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu
Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas
maksas aprēķināšanas kārtību” 2.punktu, Valsts zemes dienesta 2012.gada 26.jūnijā iesniegto
informāciju, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noteikt, ka Jānim T., personas kods X, dzīvesvietas adrese: X, Rītausmas, Īslīces pag.,
Bauskas nov., LV-3901, zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz zemes vienību 0,0087 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu X, kas atrodas Bauskas novada Īslīces pagasta Rītausmu
ciemā, ir izbeigušās Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 4.punktā, 23.panta divpadsmitās
daļas noteiktajā datumā – 2011.gada 30.decembrī.
2. Noteikt, ka zemes vienība 0,0087 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X, piekrīt Bauskas
novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
3. Noteikt, ka Jānim T. jānoslēdz zemes nomas līgums par piederošo ēku uzturēšanai
nepieciešamo zemes vienību 0,0087 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” noslēgt ar Jāni
T. šā lēmuma 1.punktā minētās zemes nomas līgumu atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada
30.augusta noteikumiem Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas
līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību”.
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prot.Nr.19, 48.p.

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanos Valdai M. uz zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu X Īslīces pagastā
Bauskas novada pašvaldība 2012.gada 20.septembrī ir saņēmusi Valsts zemes dienesta
Zemgales reģionālās nodaļas (turpmāk – VZD) 2012.gada 19.septembra vēstuli Nr.2-04-Z/4163
(reģistrēta ar Nr.2269) un tai pievienoto sarakstu ar zemes vienībām, par kurām līdz 2011.gada
30.decembrim ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas Hipotēku un zemes banka” (turpmāk –
Hipotēku banka) nav noslēgti zemes izpirkuma (pirkuma) līgumi.
Iepazīstoties ar pašvaldības rīcībā esošajiem dokumentiem, Bauskas novada dome
konstatēja:
Ar VZD 2009.gada 20.augusta lēmumu Valdai M. piešķirta īpašumā par samaksu
nekustamā īpašuma „X”, kas atrodas Bauskas novada Īslīces pagasta Rītausmu ciemā, kadastra
Nr.X, zemes vienība 0,0041 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X.
Zemes vienība ir apbūvēta.
Valda M. līdz 2011.gada 30.decembrim ar Hipotēku banku zemes izpirkuma (pirkuma)
līgumu nav noslēgusi. Zemes lietotāja nav izpildījusi Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma (turpmāk – Pabeigšanas likums)
23.panta divpadsmitās daļas nosacījumus un atbilstoši šā likuma
25.panta pirmās daļas
4.punktam viņai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības ir izbeigušās 2011.gada 30.decembrī.
Atbilstoši Pabeigšanas likuma 25.panta otrajai daļai persona, kurai zemes pastāvīgās
lietošanas tiesības izbeidzas 25.panta pirmajā daļā minētajos gadījumos vai kurai zemes
pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigušās saskaņā ar likumu „Par zemes reformas pabeigšanu
lauku apvidos”, iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi. Zemes nomas
līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes nomnieks nevēlas noslēgt
zemes nomas līgumu uz īsāku termiņu. Saskaņā ar Pabeigšanas likuma 25.panta ceturto daļu par
zemi, kas nepieciešama zemes lietotājam viņam piederošo ēku (būvju) uzturēšanai noslēdzams
zemes nomas līgums, un ēku (būvju) īpašnieks to turpmāk var atsavināt Publiskas personas
mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā, bet tā nav atsavināma vai iznomājama citai
personai.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas
kārtību” 5.punktu, lai noslēgtu zemes nomas līgumu, pirmtiesīgā persona attiecīgajā vietējā
pašvaldībā iesniedz šādus dokumentus: iesniegumu, kurā norādīts zemes pastāvīgā lietotāja
vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese vai cita adrese, kurā persona ir sasniedzama,
nomājamā zemes platība, zemes lietošanas mērķis, iznomājamā zemesgabala robežu plānu.
Ja uz iznomājamās zemes atrodas ēkas (būves) – dokumentus, kas apliecina īpašumtiesības uz
attiecīgajām ēkām (būvēm).

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Pabeigšanas likuma 23.panta divpadsmito
daļu, 25.panta pirmās daļas 4.punktu, 25.panta otro daļu, 25.panta ceturto daļu, likuma
„Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”
3.panta piektās daļas 1.punktu, likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos”
4.panta trešo daļu, 15.panta sesto daļu, Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu
Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas
maksas aprēķināšanas kārtību” 2.punktu, Valsts zemes dienesta 2012.gada 26.jūnijā iesniegto
informāciju, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noteikt, ka Valdai M., personas kods X, dzīvesvietas adrese: X, Pilsrundāle, Rundāles pag.,
Rundāles nov., LV-3921, zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz zemes vienību 0,0041 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu X, kas atrodas Bauskas novada Īslīces pagasta Rītausmu
ciemā, ir izbeigušās Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 4.punktā, 23.panta divpadsmitās
daļas noteiktajā datumā – 2011.gada 30.decembrī.
2. Noteikt, ka zemes vienība 0,0041 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X, piekrīt Bauskas
novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
3. Noteikt, ka Valdai M. jānoslēdz zemes nomas līgums par piederošo ēku uzturēšanai
nepieciešamo zemes vienību 0,0041 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” noslēgt ar
Valdu M. šā lēmuma 1.punktā minētās zemes nomas līgumu atbilstoši Ministru kabineta
2005.gada 30.augusta noteikumiem Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes
nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību”.
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prot.Nr.19, 49.p.

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanos Valdim S. uz zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu X Īslīces pagastā
Bauskas novada pašvaldība 2012.gada 20.septembrī ir saņēmusi Valsts zemes dienesta
Zemgales reģionālās nodaļas (turpmāk – VZD) 2012.gada 19.septembra vēstuli Nr.2-04-Z/4163
(reģistrēta ar Nr.2269) un tai pievienoto sarakstu ar zemes vienībām, par kurām līdz 2011.gada
30.decembrim ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas Hipotēku un zemes banka” (turpmāk –
Hipotēku banka) nav noslēgti zemes izpirkuma (pirkuma) līgumi.
Iepazīstoties ar pašvaldības rīcībā esošajiem dokumentiem, Bauskas novada dome
konstatēja:
Ar VZD 2009.gada 24.septembra lēmumu Valdim S. piešķirta īpašumā par samaksu
nekustamā īpašuma „X”, kas atrodas Bauskas novada Īslīces pagasta Rītausmu ciemā, kadastra
Nr.X, zemes vienība 0,0039 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X.
Zemes vienība ir apbūvēta.
Valdis S. līdz 2011.gada 30.decembrim ar Hipotēku banku zemes izpirkuma (pirkuma
līgumu) līgumu nav noslēdzis. Zemes lietotājs nav izpildījis Valsts un pašvaldību īpašuma
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma (turpmāk –
Pabeigšanas likums) 23.panta divpadsmitās daļas nosacījumus un atbilstoši šā likuma
25.panta pirmās daļas 4.punktam viņam zemes pastāvīgās lietošanas tiesības ir izbeigušās
2011.gada 30.decembrī.
Atbilstoši Pabeigšanas likuma 25.panta otrajai daļai persona, kurai zemes pastāvīgās
lietošanas tiesības izbeidzas 25.panta pirmajā daļā minētajos gadījumos vai kurai zemes
pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigušās saskaņā ar likumu „Par zemes reformas pabeigšanu
lauku apvidos”, iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi. Zemes nomas
līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes nomnieks nevēlas noslēgt
zemes nomas līgumu uz īsāku termiņu. Saskaņā ar Pabeigšanas likuma 25.panta ceturto daļu par
zemi, kas nepieciešama zemes lietotājam viņam piederošo ēku (būvju) uzturēšanai noslēdzams
zemes nomas līgums, un ēku (būvju) īpašnieks to turpmāk var atsavināt Publiskas personas
mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā, bet tā nav atsavināma vai iznomājama citai
personai.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas
kārtību” 5.punktu, lai noslēgtu zemes nomas līgumu, pirmtiesīgā persona attiecīgajā vietējā
pašvaldībā iesniedz šādus dokumentus: iesniegumu, kurā norādīts zemes pastāvīgā lietotāja
vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese vai cita adrese, kurā persona ir sasniedzama,
nomājamā zemes platība, zemes lietošanas mērķis, iznomājamā zemesgabala robežu plānu.
Ja uz iznomājamās zemes atrodas ēkas (būves) – dokumentus, kas apliecina īpašumtiesības uz
attiecīgajām ēkām (būvēm).

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Pabeigšanas likuma 23.panta divpadsmito
daļu, 25.panta pirmās daļas 4.punktu, 25.panta otro daļu, 25.panta ceturto daļu, likuma
„Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”
3.panta piektās daļas 1.punktu, likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos”
4.panta trešo daļu, 15.panta sesto daļu, Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu
Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas
maksas aprēķināšanas kārtību” 2.punktu, Valsts zemes dienesta 2012.gada 26.jūnijā iesniegto
informāciju, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noteikt, ka Valdim S., personas kods X, dzīvesvietas adrese: X, Lepšas, Rundāles pag.,
Rundāles nov., LV-3901, zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz zemes vienību 0,0039 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu X, kas atrodas Bauskas novada Īslīces pagasta Rītausmu
ciemā, ir izbeigušās Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 4.punktā, 23.panta divpadsmitās
daļas noteiktajā datumā – 2011.gada 30.decembrī.
2. Noteikt, ka zemes vienība 0,0039 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X, piekrīt Bauskas
novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
3. Noteikt, ka Valdim S. jānoslēdz zemes nomas līgums par piederošo ēku uzturēšanai
nepieciešamo zemes vienību 0,0039 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” noslēgt ar
Valdi S. šā lēmuma 1.punktā minētās zemes nomas līgumu atbilstoši Ministru kabineta
2005.gada 30.augusta noteikumiem Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes
nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību”.
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prot.Nr.19, 50.p.

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanos Guntim S. uz zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu X Ceraukstes pagastā
Bauskas novada pašvaldība 2012.gada 20.septembrī ir saņēmusi Valsts zemes dienesta
Zemgales reģionālās nodaļas (turpmāk – VZD) 2012.gada 19.septembra vēstuli Nr.2-04-Z/4163
(reģistrēta ar Nr.2269) un tai pievienoto sarakstu ar zemes vienībām, par kurām līdz 2011.gada
30.decembrim ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas Hipotēku un zemes banka” (turpmāk –
Hipotēku banka) nav noslēgti zemes izpirkuma (pirkuma) līgumi.
Iepazīstoties ar pašvaldības rīcībā esošajiem dokumentiem, Bauskas novada dome
konstatēja:
Ar VZD 2009.gada 9.septembra lēmumu Guntim S. piešķirta īpašumā par
samaksu nekustamā īpašuma „X”, kas atrodas Bauskas novada Ceraukstes pagasta Janeiku
ciemā, kadastra Nr.X, zemes vienība 0,0564 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X.
Zemes vienība nav apbūvēta.
Guntis S. līdz 2011.gada 30.decembrim ar Hipotēku banku zemes izpirkuma (pirkuma)
līgumu nav noslēdzis. Zemes lietotājs nav izpildījis Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma (turpmāk – Pabeigšanas likums)
23.panta divpadsmitās daļas nosacījumus un atbilstoši šā likuma 25.panta pirmās daļas
4.punktam viņam zemes pastāvīgās lietošanas tiesības ir izbeigušās 2011.gada 30.decembrī.
Atbilstoši Pabeigšanas likuma 25.panta otrajai daļai persona, kurai zemes pastāvīgās
lietošanas tiesības izbeidzas 25.panta pirmajā daļā minētajos gadījumos vai kurai zemes
pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigušās saskaņā ar likumu „Par zemes reformas pabeigšanu
lauku apvidos”, iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi. Zemes nomas
līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes nomnieks nevēlas noslēgt
zemes nomas līgumu uz īsāku termiņu.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas
kārtību” 5.punktu, lai noslēgtu zemes nomas līgumu, pirmtiesīgā persona attiecīgajā vietējā
pašvaldībā iesniedz šādus dokumentus: iesniegumu, kurā norādīts zemes pastāvīgā lietotāja
vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese vai cita adrese, kurā persona ir sasniedzama,
nomājamā zemes platība, zemes lietošanas mērķis, iznomājamā zemesgabala robežu plānu.
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Pabeigšanas likuma 23.panta divpadsmito
daļu, 25.panta pirmās daļas 4.punktu, 25.panta otro daļu, 25.panta ceturto daļu, likuma
„Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta
piektās daļas 2.punktu, likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta trešo
daļu, 15.panta sesto daļu, Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi
par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas

kārtību” 2.punktu, Valsts zemes dienesta 2012.gada 26.jūnijā iesniegto informāciju, likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noteikt, ka Guntim S., personas kods X, dzīvesvietas adrese: X, Bauska, Bauskas nov., LV3901, zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz zemes vienību 0,0564 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 4050 001 0543, kas atrodas Bauskas novada Ceraukstes pagasta Janeiku ciemā,
ir izbeigušās Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 4.punktā un 23.panta divpadsmitās
daļas noteiktajā datumā – 2011.gada 30.decembrī.
2. Noteikt, ka Guntis S. iegūst zemes nomas pirmtiesības uz zemes vienību 0,0564 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 4050 001 0543, un šīs tiesības izlietojamas viena gada laikā no zemes
pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanās dienas, tas ir, līdz 2012.gada 30.decembrim.
3. Noteikt, ka gadījumā, ja Guntis S. šā lēmuma 2.punktā noteiktajā termiņā izlieto zemes
nomas pirmtiesības, zemes vienība 0,0564 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X piekrīt
Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” gadījumā,
ja Guntis S. izmanto zemes nomas pirmtiesības, sagatavot un noslēgt ar Gunti S. zemes
nomas līgumu, atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumiem Nr.644
„Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas
maksas aprēķināšanas kārtību”.
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Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanos Jeļenai M. uz zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu X Ceraukstes pagastā
Bauskas novada pašvaldība 2012.gada 20.septembrī ir saņēmusi Valsts zemes dienesta
Zemgales reģionālās nodaļas (turpmāk – VZD) 2012.gada 19.septembra vēstuli Nr.2-04-Z/4163
(reģistrēta ar Nr.2269) un tai pievienoto sarakstu ar zemes vienībām, par kurām līdz 2011.gada
30.decembrim ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas Hipotēku un zemes banka” (turpmāk –
Hipotēku banka) nav noslēgti zemes izpirkuma (pirkuma) līgumi.
Iepazīstoties ar pašvaldības rīcībā esošajiem dokumentiem, Bauskas novada dome
konstatēja:
Ar VZD 2008.gada 14.februāra lēmumu Jeļenai M. piešķirta īpašumā par
samaksu nekustamā īpašuma „X”, kas atrodas Bauskas novada Ceraukstes pagasta Janeiku
ciemā, kadastra Nr.X, zemes vienība 0,0598 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X.
Zemes vienība nav apbūvēta.
Jeļena M. līdz 2011.gada 30.decembrim ar Hipotēku banku zemes izpirkuma (pirkuma)
līgumu nav noslēgusi. Zemes lietotāja nav izpildījusi Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma (turpmāk – Pabeigšanas likums)
23.panta divpadsmitās daļas nosacījumus un atbilstoši šā likuma 25.panta pirmās daļas
4.punktam viņai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības ir izbeigušās 2011.gada 30.decembrī.
Atbilstoši Pabeigšanas likuma 25.panta otrajai daļai persona, kurai zemes pastāvīgās
lietošanas tiesības izbeidzas 25.panta pirmajā daļā minētajos gadījumos vai kurai zemes
pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigušās saskaņā ar likumu „Par zemes reformas pabeigšanu
lauku apvidos”, iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi. Zemes nomas
līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes nomnieks nevēlas noslēgt
zemes nomas līgumu uz īsāku termiņu.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas
kārtību” 5.punktu, lai noslēgtu zemes nomas līgumu, pirmtiesīgā persona attiecīgajā vietējā
pašvaldībā iesniedz šādus dokumentus: iesniegumu, kurā norādīts zemes pastāvīgā lietotāja
vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese vai cita adrese, kurā persona ir sasniedzama,
nomājamā zemes platība, zemes lietošanas mērķis, iznomājamā zemesgabala robežu plānu.
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Pabeigšanas likuma 23.panta divpadsmito
daļu, 25.panta pirmās daļas 4.punktu, 25.panta otro daļu, 25.panta ceturto daļu, likuma
„Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta
piektās daļas 2.punktu, likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta trešo
daļu, 15.panta sesto daļu, Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi
par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas

kārtību” 2.punktu, Valsts zemes dienesta 2012.gada 26.jūnijā iesniegto informāciju, likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noteikt, ka Jeļenai M., personas kods X, dzīvesvietas adrese: X, Bauska, Bauskas nov., LV3901, zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz zemes vienību 0,0598 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu X, kas atrodas Bauskas novada Ceraukstes pagasta Janeiku ciemā, ir izbeigušās
Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 4.punktā un 23.panta divpadsmitās daļas noteiktajā
datumā – 2011.gada 30.decembrī.
2. Noteikt, ka Jeļena M. iegūst zemes nomas pirmtiesības uz zemes vienību 0,0598 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu X, un šīs tiesības izlietojamas viena gada laikā no zemes pastāvīgās
lietošanas tiesību izbeigšanās dienas, tas ir, līdz 2012.gada 30.decembrim.
3. Noteikt, ka gadījumā, ja Jeļena M. šā lēmuma 2.punktā noteiktajā termiņā izlieto zemes
nomas pirmtiesības, zemes vienība 0,0598 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X piekrīt
Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” gadījumā,
ja Jeļena M. izmanto zemes nomas pirmtiesības, sagatavot un noslēgt ar Jeļenu M. zemes
nomas līgumu, atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumiem Nr.644
„Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas
maksas aprēķināšanas kārtību”.
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prot.Nr.19, 53.p.

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu X Mežotnes pagastā piekritību
Ar Mežotnes pagasta padomes 2008.gada 25.septembra lēmumu ,,Par lauku apvidus
zemes piekritību Mežotnes pašvaldībai” (prot.Nr.9, 3.1.apakšpunkts) zemes vienība 0,7 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 4072 002 0170 atzīta par pašvaldībai piekrītošu zemi un piešķirts
nosaukums „X”.
Ar Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas 2008.gada 15.decembra rīkojumu
Nr.2-02/542 atcelts Mežotnes pagasta padomes 2008.gada 25.septembra lēmuma ,,Par lauku
apvidus zemes piekritību Mežotnes pašvaldībai” (prot.Nr.9) 3.1.apakšpunkts.
Atbilstoši Ministru kabineta 2008.gada 17.jūnija noteikumu Nr.453 ”Kārtība, kādā
nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes
reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 15.punktam
Valsts zemes dienests zemes vienību ar kadastra apzīmējumu X nodevis zemes reformas
pabeigšanai.
Atbilstoši spēkā esošajam Bauskas novada teritorijas plānojumam zemes vienība atrodas
uz lauku zemes, kur minimālā platība lauksaimniecības zemēm noteikta 1 ha. Zemes vienībai
nav iespējams nodrošināt piekļuvi koplietošanas ceļam.
Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā definētajam terminam zemes
starpgabali lauku apvidos ir zemesgabali, kuriem nav iespējams nodrošināt pieslēgumu
koplietošanas ielai (ceļam) un kuri ir mazāki par pašvaldības saistošajos noteikumos paredzēto
minimālo zemesgabala platību.
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 11.b) punktu,
likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”
3.panta otrās daļas 4.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.996
„Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk
izmantojam zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo
zemi” 13.punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.panta otro daļu,
Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 ,,Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 18.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noteikt, ka zemes vienība 0,7 ha platībā, kadastra apzīmējums X, ir starpgabals, piekrīt
Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
2. Zemes vienībai 0,7 ha platībā, kadastra apzīmējums X, piešķirt nosaukumu „X”.

3. Zemes vienībai 0,7 ha platībā, kadastra apzīmējums X, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.
4. Noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.
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Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu X Mežotnes
pagastā piekritību un pievienošanu zemes vienībai
ar kadastra apzīmējumu X
Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālā nodaļa 2010.gada 11.janvārī sastādījusi aktu
par zemes vienības 0,139 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X atzīšanu par starpgabalu un
iekļaušanu rezerves zemes fondā.
Atbilstoši Publiskas mantas atsavināšanas likumā definētajam terminam, zemes
starpgabali lauku apvidos ir zemesgabali, kuriem nav iespējams nodrošināt pieslēgumu
koplietošanas ielai (ceļam) un kuri ir mazāki par pašvaldības saistošajos noteikumos paredzēto
minimālo zemesgabala platību.
Ar Bauskas novada domes 2009.gada 26.aprīļa lēmumu „Par Bauskas novada teritorijas
plānojuma 2012.–2023.gadam apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr.11 „Bauskas novada
teritorijas plānojuma 2012.–2023.gadam grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumi” izdošanu” minimālā platība lauksaimniecības zemēm noteikta 1 ha.
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu X atbilst starpgabala statusam, jo tai nav
iespējams nodrošināt piekļuvi koplietošanas ceļam un zemes vienības platība ir mazāka par 1 ha.
Pamatojoties uz likumu „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 4.punktu zemes reformas laikā pašvaldībai
piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatās ierakstāma zeme, kura ir strapgabals.
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu X atrodas blakus zemes vienībai 0,14 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu X, kura ietilpst nekustamā īpašuma „X” sastāvā. Lai veicinātu racionālu
zemes izmantošanu, zemes vienība 0,139 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X jāpievieno zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu X.
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 11.b punktu,
likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”
3.panta otrās daļas 4.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.996
„Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk
izmantojam zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo
zemi” 13.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noteikt, ka zemes vienība 0,139 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X, ir starpgabals, piekrīt
Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.

2. Zemes vienību 0,139 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X pievienot zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu X atbilstoši grafiskajam pielikumam.
Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu un likuma „Par
zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 15.panta sesto daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007).
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prot.Nr.19, 55.p.

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu X Mežotnes
pagastā piekritību un pievienošanu pašvaldībai piekrītošajai zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu X
Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālās nodaļa 2010.gada 11.novembrī sastādījusi
aktu par zemes vienības 0,053 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X atzīšanu par starpgabalu un
iekļaušanu rezerves zemes fondā.
Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu X ir iekārtots atkritumu savākšanas laukums,
uz kura izvietoti atkritumu konteineri.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu pašvaldības
autonomā funkcija ir gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību,
tai skaitā atkritumu savākšanas un izvešanas kontroli.
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu X ir nepieciešama pašvaldībai savu funkciju
realizēšanai. Zemes vienība atrodas blakus Bauskas novada pašvaldības piekrītošajai zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu X, kura ietilpst nekustamā īpašuma „X” sastāvā. Lai racionāli
izmantotu pašvaldības resursus, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu X jāpievieno zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu X.
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu X atbilst starpgabala statusam, jo ir mazāka par
saistošajos noteikumos paredzēto minimālo zemesgabala platību. Ar Bauskas novada domes
2009.gada 26.aprīļa lēmumu „Par Bauskas novada teritorijas plānojuma 2012.–2023.gadam
apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr.11 „Bauskas novada teritorijas plānojuma 2012.–2023.
gadam grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” izdošanu” minimālā
platība mazstāvu dzīvojamās apbūves zemēm noteikta 0,25 ha.
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 15.panta
pirmās daļas 2.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību
zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 2. un 4.punktu,
Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un
pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojam zemes reformas
pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 13.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noteikt, ka zemes vienība 0,053 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X piekrīt Bauskas novada
pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
2. Zemes vienību 0,053 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X pievienot zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu X atbilstoši grafiskajam pielikumam.
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prot.Nr.19, 56.p.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu nekustamajam īpašumam ar
kadastra Nr.X Mežotnes pagastā un nosaukuma piešķiršanu
Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu X ir reģistrēts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis –
individuālā dzīvojamo māju apbūve. Uz šīs zemes vienības neatrodas ēkas, un zeme tiek
iznomāta lauksaimnieciskai izmantošanai, tāpēc nepieciešams iepriekš minētajai zemes vienībai
mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no individuālās dzīvojamās māju apbūves zemes uz
lauksaimniecības zemi.
Saskaņā ar Bauskas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.11 „Bauskas novada
teritorijas plānojuma 2012.–2023.gadam grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumi” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu X esošā un plānotās teritorijas izmantošanas
veids ir lauku zeme.
Nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr.X, kas sastāv no zemes vienības 0,06 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu X, nav piešķirts nosaukums.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru
kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 ,,Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 2. un
18.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistra likuma 1.panta 14.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr.X piešķirt nosaukumu „X”.
2. Nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.X zemes vienībai 0,06 ha platībā, kadastra apzīmējums X,
noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība, kods 0101.
Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) mēneša laikā, skaitot no
lēmuma spēkā stāšanās dienas.
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Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanos Ģirtam V. uz zemes vienībām ar
kadastra apzīmējumiem X un X Mežotnes pagastā
Bauskas novada pašvaldība 2012.gada 26.jūnijā ir saņēmusi Valsts zemes dienesta
Zemgales reģionālās nodaļas (turpmāk – VZD) 2012.gada 26.jūnija vēstuli Nr.2-04-Z/2788
(reģistrēta ar Nr.1548) un tai pievienoto sarakstu ar zemes vienībām, par kurām līdz 2011.gada
30.decembrim ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas Hipotēku un zemes banka” (turpmāk –
Hipotēku banka) nav noslēgti zemes izpirkuma (pirkuma) līgumi.
Iepazīstoties ar pašvaldības rīcībā esošajiem dokumentiem, Bauskas novada dome
konstatēja:
Ar VZD 2009.gada 28.septembra lēmumu Ģirtam V. piešķirtas īpašumā par samaksu
nekustamā īpašuma „X”, kas atrodas Bauskas novada Mežotnes pagastā, kadastra Nr.X, zemes
vienība 1,5868 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X un zemes vienība 0,7206 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu X.
Zemes vienības nav apbūvētas.
Ģirts V. līdz 2011.gada 30.decembrim ar Hipotēku banku zemes izpirkuma (pirkuma)
līgumu nav noslēdzis. Zemes lietotājs nav izpildījis Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma (turpmāk – Pabeigšanas likums)
23.panta divpadsmitās daļas nosacījumus un atbilstoši šā likuma 25.panta pirmās daļas
4.punktam viņam zemes pastāvīgās lietošanas tiesības ir izbeigušās 2011.gada 30.decembrī.
Atbilstoši Pabeigšanas likuma 25.panta otrajai daļai persona, kurai zemes pastāvīgās
lietošanas tiesības izbeidzas 25.panta pirmajā daļā minētajos gadījumos vai kurai zemes
pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigušās saskaņā ar likumu „Par zemes reformas pabeigšanu
lauku apvidos”, iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi. Zemes nomas
līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes nomnieks nevēlas noslēgt
zemes nomas līgumu uz īsāku termiņu. Saskaņā ar Pabeigšanas likuma 25.panta ceturto daļu par
zemi, kas nepieciešama zemes lietotājam viņam piederošo ēku (būvju) uzturēšanai noslēdzams
zemes nomas līgums, un ēku (būvju) īpašnieks to turpmāk var atsavināt Publiskas personas
mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā, bet tā nav atsavināma vai iznomājama citai
personai.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas
kārtību” 5.punktu, lai noslēgtu zemes nomas līgumu, pirmtiesīgā persona attiecīgajā vietējā
pašvaldībā iesniedz šādus dokumentus: iesniegumu, kurā norādīts zemes pastāvīgā lietotāja
vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese vai cita adrese, kurā persona ir sasniedzama,
nomājamā zemes platība, zemes lietošanas mērķis, iznomājamā zemesgabala robežu plānu. Ja uz
iznomājamās zemes atrodas ēkas (būves) – dokumentus, kas apliecina īpašumtiesības uz
attiecīgajām ēkām (būvēm).

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Pabeigšanas likuma 23.panta divpadsmito
daļu, 25.panta pirmās daļas 4.punktu, 25.panta otro un ceturto daļu, likuma „Par valsts un
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas
1.punktu, likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta trešo daļu, 15.panta
sesto daļu, Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas
kārtību” 2.punktu, Valsts zemes dienesta 2012.gada 26.jūnijā iesniegto informāciju, likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noteikt, ka Ģirtam V., personas kods X, dzīvesvietas adrese: X, Iecava, Iecavas nov.,
LV-3913, zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz zemes vienību 1,5868 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu X un zemes vienību 0,7206 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X,
kas atrodas Bauskas novada Mežotnes pagastā, ir izbeigušās Valsts un pašvaldību
īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma
25.panta pirmās daļas 4.punktā un 23.panta divpadsmitās daļas noteiktajā datumā –
2011.gada 30.decembrī.
2. Noteikt, ka Ģirts V. iegūst zemes nomas pirmtiesības uz zemes vienību 1,5868 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu X un zemes vienību 0,7206 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X,
un šīs tiesības izlietojamas viena gada laikā no zemes pastāvīgās lietošanas tiesību
izbeigšanās dienas, tas ir, līdz 2012.gada 30.decembrim.
3. Noteikt, ka gadījumā, ja Ģirts V. šā lēmuma 2.punktā noteiktajā termiņā izlieto zemes
nomas pirmtiesības, zemes vienība 1,5868 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X un zemes
vienība 0,7206 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X piekrīt Bauskas novada pašvaldībai
un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” gadījumā,
ja Ģirts V. izmanto zemes nomas pirmtiesības, sagatavot un noslēgt ar Ģirtu V. zemes
nomas līgumu atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumiem Nr.644
„Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas
maksas aprēķināšanas kārtību”.

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

V.VEIPS

2

Latvijas Republika

BAUSKAS NOVADA DOME
Reģ. Nr. 90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
tālr. 63922238, fakss 63924522, e-pasts: dome@bauska.lv, www.bauska.lv

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2012.gada 25.oktobrī

prot.Nr.19, 58.p.

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanos Raisai S. uz zemes vienībām ar
kadastra apzīmējumiem X, X un X Mežotnes pagastā
Bauskas novada pašvaldība 2012.gada 26.jūnijā ir saņēmusi Valsts zemes dienesta
Zemgales reģionālās nodaļas (turpmāk – VZD) 2012.gada 26.jūnija vēstuli Nr.2-04-Z/2788
(reģistrēta ar Nr.1548) un tai pievienoto sarakstu ar zemes vienībām, par kurām līdz 2011.gada
30.decembrim ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas Hipotēku un zemes banka” (turpmāk –
Hipotēku banka) nav noslēgti zemes izpirkuma (pirkuma) līgumi.
Iepazīstoties ar pašvaldības rīcībā esošajiem dokumentiem, Bauskas novada dome
konstatēja:
Ar VZD 2008.gada 3.novembrī lēmumu Raisai S. piešķirtas īpašumā par samaksu
nekustamā īpašuma „Ķirši”, kas atrodas Bauskas novada Mežotnes pagastā, kadastra Nr.X,
zemes vienība 0,0325 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X, zemes vienība 0,0642 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu X un zemes vienība 0,041 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X.
Zemes vienības nav apbūvētas.
Raisa S. ir mirusi.
Raisa S. līdz 2011.gada 30.decembrim ar Hipotēku banku zemes izpirkuma (pirkuma)
līgumu nav noslēgusi. Zemes lietotāja nav izpildījusi Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma (turpmāk – Pabeigšanas likums)
23.panta divpadsmitās daļas nosacījumus un atbilstoši šā likuma 25.panta pirmās daļas
4.punktam viņai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības ir izbeigušās 2011.gada 30.decembrī.
Atbilstoši Pabeigšanas likuma 25.panta otrajai daļai persona, kurai zemes pastāvīgās
lietošanas tiesības izbeidzas 25.panta pirmajā daļā minētajos gadījumos vai kurai zemes
pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigušās saskaņā ar likumu „Par zemes reformas pabeigšanu
lauku apvidos”, iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi. Zemes nomas
līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes nomnieks nevēlas noslēgt
zemes nomas līgumu uz īsāku termiņu. Saskaņā ar Pabeigšanas likuma 25.panta ceturto daļu par
zemi, kas nepieciešama zemes lietotājam viņam piederošo ēku (būvju) uzturēšanai noslēdzams
zemes nomas līgums, un ēku (būvju) īpašnieks to turpmāk var atsavināt Publiskas personas
mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā, bet tā nav atsavināma vai iznomājama citai
personai.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas
kārtību” 5.punktu, lai noslēgtu zemes nomas līgumu, pirmtiesīgā persona attiecīgajā vietējā
pašvaldībā iesniedz šādus dokumentus: iesniegumu, kurā norādīts zemes pastāvīgā lietotāja
vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese vai cita adrese, kurā persona ir sasniedzama,
nomājamā zemes platība, zemes lietošanas mērķis, iznomājamā zemesgabala robežu plānu. Ja uz

iznomājamās zemes atrodas ēkas (būves) – dokumentus, kas apliecina īpašumtiesības uz
attiecīgajām ēkām (būvēm).
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Pabeigšanas likuma 23.panta divpadsmito
daļu, 25.panta pirmās daļas 4.punktu, 25.panta otro un ceturto daļu, likuma „Par valsts un
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas
1.punktu, likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta trešo daļu, 15.panta
sesto daļu, Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas
kārtību” 2.punktu, Valsts zemes dienesta 2012.gada 26.jūnijā iesniegto informāciju, likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noteikt, ka Raisai S., personas kods X, pēdējā dzīvesvietas adrese: X, Rīga, LV-1055,
zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz zemes vienību 0,0325 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu X, zemes vienību 0,0642 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X un zemes
vienību 0,041 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X, kas atrodas Bauskas novada
Mežotnes pagastā, ir izbeigušās Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas
4.punktā un 23.panta divpadsmitās daļas noteiktajā datumā – 2011.gada 30.decembrī.
2. Noteikt, ka Raisas S. iespējamie mantinieki iegūst zemes nomas pirmtiesības uz zemes
vienību 0,0325 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X, zemes vienību 0,0642 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu X un zemes vienību 0,041 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X un
šīs tiesības izlietojamas viena gada laikā no zemes pastāvīgās lietošanas tiesību
izbeigšanās dienas, tas ir, līdz 2012.gada 30.decembrim.
3. Noteikt, ka gadījumā, ja Raisas S. iespējamie mantinieki šā lēmuma 2.punktā noteiktajā
termiņā izlieto zemes nomas pirmtiesības, zemes vienība 0,0325 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu X, zemes vienība 0,0642 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X un zemes
vienība 0,041 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X piekrīt Bauskas novada pašvaldībai
un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” gadījumā,
ja Raisas S. iespējamie mantinieki izmanto zemes nomas pirmtiesības, sagatavot un
noslēgt ar Raisas S. iespējamiem mantiniekiem zemes nomas līgumu atbilstoši Ministru
kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumiem Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku
apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību”.
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prot.Nr.19, 59.p.

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanos Aidai B. uz zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu X Mežotnes pagastā
Bauskas novada pašvaldība 2012.gada 26.jūnijā ir saņēmusi Valsts zemes dienesta
Zemgales reģionālās nodaļas (turpmāk – VZD) 2012.gada 26.jūnija vēstuli Nr.2-04-Z/2788
(reģistrēta ar Nr.1548) un tai pievienoto sarakstu ar zemes vienībām, par kurām līdz 2011.gada
30.decembrim ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas Hipotēku un zemes banka” (turpmāk –
Hipotēku banka) nav noslēgti zemes izpirkuma (pirkuma) līgumi.
Iepazīstoties ar pašvaldības rīcībā esošajiem dokumentiem, Bauskas novada dome
konstatēja:
Ar VZD 2008.gada 5.augusta lēmumu Aidai B. piešķirta īpašumā par samaksu
nekustamā īpašuma „X”, kas atrodas Bauskas novada Mežotnes pagastā, kadastra Nr.X, zemes
vienība 0,0706 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X.
Zemes vienība nav apbūvēta.
Aida B. līdz 2011.gada 30.decembrim ar Hipotēku banku zemes izpirkuma (pirkuma)
līgumu nav noslēgusi. Zemes lietotāja nav izpildījusi Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma (turpmāk – Pabeigšanas likums)
23.panta divpadsmitās daļas nosacījumus un atbilstoši šā likuma 25.panta pirmās daļas
4.punktam viņai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības ir izbeigušās 2011.gada 30.decembrī.
Atbilstoši Pabeigšanas likuma 25.panta otrajai daļai persona, kurai zemes pastāvīgās
lietošanas tiesības izbeidzas 25.panta pirmajā daļā minētajos gadījumos vai kurai zemes
pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigušās saskaņā ar likumu „Par zemes reformas pabeigšanu
lauku apvidos”, iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi. Zemes nomas
līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes nomnieks nevēlas noslēgt
zemes nomas līgumu uz īsāku termiņu.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas
kārtību” 5.punktu, lai noslēgtu zemes nomas līgumu, pirmtiesīgā persona attiecīgajā vietējā
pašvaldībā iesniedz šādus dokumentus: iesniegumu, kurā norādīts zemes pastāvīgā lietotāja
vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese vai cita adrese, kurā persona ir sasniedzama,
nomājamā zemes platība, zemes lietošanas mērķis, iznomājamā zemesgabala robežu plānu.
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Pabeigšanas likuma 23.panta divpadsmito
daļu, 25.panta pirmās daļas 4.punktu, 25.panta otro un ceturto daļu, likuma „Par valsts un
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas
2.punktu, likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta trešo daļu, 15.panta
sesto daļu, Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas

kārtību” 2.punktu, Valsts zemes dienesta 2012.gada 26.jūnijā iesniegto informāciju, likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noteikt, ka Aidas B., personas kods X, dzīvesvietas adrese: X, Mežotne, Mežotnes pag.,
Bauskas nov., LV-3918, zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz zemes vienību 0,0706 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu X, kas atrodas Bauskas novada Mežotnes pagastā, ir
izbeigušās Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 4.punktā un 23.panta
divpadsmitās daļas noteiktajā datumā – 2011.gada 30.decembrī.
2. Noteikt, ka Aida B. iegūst zemes nomas pirmtiesības uz zemes vienību 0,0706 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu X, un šīs tiesības izlietojamas viena gada laikā no zemes
pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanās dienas, tas ir, līdz 2012.gada 30.decembrim.
3. Noteikt, ka gadījumā, ja Aida B. šā lēmuma 2.punktā noteiktajā termiņā izlieto zemes
nomas pirmtiesības, zemes vienība 0,0706 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X piekrīt
Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” gadījumā,
ja Aida B. izmanto zemes nomas pirmtiesības, sagatavot un noslēgt ar Aidu B. zemes
nomas līgumu atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumiem Nr.644
„Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas
maksas aprēķināšanas kārtību”.
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prot.Nr.19, 60.p.

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanos Pēterim M. uz zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu X Mežotnes pagastā
Bauskas novada pašvaldība 2012.gada 26.jūnijā ir saņēmusi Valsts zemes dienesta
Zemgales reģionālās nodaļas (turpmāk – VZD) 2012.gada 26.jūnija vēstuli Nr.2-04-Z/2788
(reģistrēta ar Nr.1548) un tai pievienoto sarakstu ar zemes vienībām, par kurām līdz 2011.gada
30.decembrim ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas Hipotēku un zemes banka” (turpmāk –
Hipotēku banka) nav noslēgti zemes izpirkuma (pirkuma) līgumi.
Iepazīstoties ar pašvaldības rīcībā esošajiem dokumentiem, Bauskas novada dome
konstatēja:
Ar VZD 2010.gada 15.februāra lēmumu Pēterim M. piešķirta īpašumā par samaksu
nekustamā īpašuma „X”, kas atrodas Bauskas novada Mežotnes pagastā, kadastra Nr.X, zemes
vienība 7,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X.
Zemes vienība ir apbūvēta.
Pēteris M. līdz 2011.gada 30.decembrim ar Hipotēku banku zemes izpirkuma (pirkuma)
līgumu nav noslēdzis. Zemes lietotājs nav izpildījis Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma (turpmāk – Pabeigšanas likums)
23.panta divpadsmitās daļas nosacījumus un atbilstoši šā likuma 25.panta pirmās daļas
4.punktam viņam zemes pastāvīgās lietošanas tiesības ir izbeigušās 2011.gada 30.decembrī.
Atbilstoši Pabeigšanas likuma 25.panta otrajai daļai persona, kurai zemes pastāvīgās
lietošanas tiesības izbeidzas 25.panta pirmajā daļā minētajos gadījumos vai kurai zemes
pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigušās saskaņā ar likumu „Par zemes reformas pabeigšanu
lauku apvidos”, iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi. Zemes nomas
līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes nomnieks nevēlas noslēgt
zemes nomas līgumu uz īsāku termiņu.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas
kārtību” 5.punktu, lai noslēgtu zemes nomas līgumu, pirmtiesīgā persona attiecīgajā vietējā
pašvaldībā iesniedz šādus dokumentus: iesniegumu, kurā norādīts zemes pastāvīgā lietotāja
vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese vai cita adrese, kurā persona ir sasniedzama,
nomājamā zemes platība, zemes lietošanas mērķis, iznomājamā zemesgabala robežu plānu.
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Pabeigšanas likuma 23.panta divpadsmito
daļu, 25.panta pirmās daļas 4.punktu, 25.panta otro un ceturto daļu, likuma „Par valsts un
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas
2.punktu, likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta trešo daļu, 15.panta
sesto daļu, Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas

kārtību” 2.punktu, Valsts zemes dienesta 2012.gada 26.jūnijā iesniegto informāciju, likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noteikt, ka Pēterim M., personas kods X, dzīvesvietas adrese: „X”, Mežotnes pag.,
Bauskas nov., LV-3926, zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz zemes vienību 7,0 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu X, kas atrodas Bauskas novada Mežotnes pagastā, ir
izbeigušās Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 4.punktā un 23.panta
divpadsmitās daļas noteiktajā datumā – 2011.gada 30.decembrī.
2. Noteikt, ka Pēteris M. iegūst zemes nomas pirmtiesības uz zemes vienību 7,0 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu X, un šīs tiesības izlietojamas viena gada laikā no zemes
pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanās dienas, tas ir, līdz 2012.gada 30.decembrim.
3. Noteikt, ka gadījumā, ja Pēteris M. šā lēmuma 2.punktā noteiktajā termiņā izlieto zemes
nomas pirmtiesības, zemes vienība 7,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X piekrīt
Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” gadījumā,
ja Pēteri M. izmanto zemes nomas pirmtiesības, sagatavot un noslēgt ar Pēterim M.
zemes nomas līgumu atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumiem
Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un
nomas maksas aprēķināšanas kārtību”.
Lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu var pārsūdzēt viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā,
LV-3007).
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

V.VEIPS

2

Latvijas Republika

BAUSKAS NOVADA DOME
Reģ. Nr. 90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
tālr. 63922238, fakss 63924522, e-pasts: dome@bauska.lv, www.bauska.lv

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2012.gada 25.oktobrī

prot.Nr.19, 61.p.

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanos Līgai K. uz zemes vienībām ar
kadastra apzīmējumiem X un X Mežotnes pagastā
Bauskas novada pašvaldība 2012.gada 26.jūnijā ir saņēmusi Valsts zemes dienesta
Zemgales reģionālās nodaļas (turpmāk – VZD) 2012.gada 26.jūnija vēstuli Nr.2-04-Z/2788
(reģistrēta ar Nr.1548) un tai pievienoto sarakstu ar zemes vienībām, par kurām līdz 2011.gada
30.decembrim ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas Hipotēku un zemes banka” (turpmāk –
Hipotēku banka) nav noslēgti zemes izpirkuma (pirkuma) līgumi.
Iepazīstoties ar pašvaldības rīcībā esošajiem dokumentiem, Bauskas novada dome
konstatēja:
Ar VZD 2008.gada 20.maija lēmumu Līgai K. piešķirtas īpašumā par samaksu
nekustamā īpašuma „X”, kas atrodas Bauskas novada Mežotnes pagastā, kadastra Nr.X, zemes
vienība 3,17 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X un zemes vienība 3,93 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu X.
Zemes vienības nav apbūvētas.
Līga K. līdz 2011.gada 30.decembrim ar Hipotēku banku zemes izpirkuma (pirkuma)
līgumu nav noslēgusi. Zemes lietotāja nav izpildījusi Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma (turpmāk – Pabeigšanas likums)
23.panta divpadsmitās daļas nosacījumus un atbilstoši šā likuma 25.panta pirmās daļas
4.punktam viņai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības ir izbeigušās 2011.gada 30.decembrī.
Atbilstoši Pabeigšanas likuma 25.panta otrajai daļai persona, kurai zemes pastāvīgās
lietošanas tiesības izbeidzas 25.panta pirmajā daļā minētajos gadījumos vai kurai zemes
pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigušās saskaņā ar likumu „Par zemes reformas pabeigšanu
lauku apvidos”, iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi. Zemes nomas
līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes nomnieks nevēlas noslēgt
zemes nomas līgumu uz īsāku termiņu. Saskaņā ar Pabeigšanas likuma 25.panta ceturto daļu par
zemi, kas nepieciešama zemes lietotājam viņam piederošo ēku (būvju) uzturēšanai noslēdzams
zemes nomas līgums, un ēku (būvju) īpašnieks to turpmāk var atsavināt Publiskas personas
mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā, bet tā nav atsavināma vai iznomājama citai
personai.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas
kārtību” 5.punktu, lai noslēgtu zemes nomas līgumu, pirmtiesīgā persona attiecīgajā vietējā
pašvaldībā iesniedz šādus dokumentus: iesniegumu, kurā norādīts zemes pastāvīgā lietotāja
vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese vai cita adrese, kurā persona ir sasniedzama,
nomājamā zemes platība, zemes lietošanas mērķis, iznomājamā zemesgabala robežu plānu. Ja uz
iznomājamās zemes atrodas ēkas (būves) – dokumentus, kas apliecina īpašumtiesības uz
attiecīgajām ēkām (būvēm).

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Pabeigšanas likuma 23.panta divpadsmito
daļu, 25.panta pirmās daļas 4.punktu, 25.panta otro un ceturto daļu, likuma „Par valsts un
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas
1.punktu, likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta trešo daļu, 15.panta
sesto daļu, Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas
kārtību” 2.punktu, Valsts zemes dienesta 2012.gada 26.jūnijā iesniegto informāciju, likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noteikt, ka Līgai K., personas kods X, dzīvesvietas adrese: „X”, Mežotnes pag., Bauskas
nov., LV-3926, zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz zemes vienību 3,17 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu X un zemes vienību 3,93 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X, kas
atrodas Bauskas novada Mežotnes pagastā, ir izbeigušās Valsts un pašvaldību īpašuma
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta
pirmās daļas 4.punktā un 23.panta divpadsmitās daļas noteiktajā datumā – 2011.gada
30.decembrī.
2. Noteikt, ka Līga K. iegūst zemes nomas pirmtiesības uz zemes vienību 3,17 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu X un zemes vienību 3,93 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X, un
šīs tiesības izlietojamas viena gada laikā no zemes pastāvīgās lietošanas tiesību
izbeigšanās dienas, tas ir, līdz 2012.gada 30.decembrim.
3. Noteikt, ka gadījumā, ja Līga K. šā lēmuma 2.punktā noteiktajā termiņā izlieto zemes
nomas pirmtiesības, zemes vienība 3,17 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X un zemes
vienība 3,93 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X (vai mazākā platībā, ja netiek
izmantotas zemes nomas pirmtiesības uz visu platību) piekrīt Bauskas novada pašvaldībai
un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” gadījumā,
ja Līga K. izmanto zemes nomas pirmtiesības, sagatavot un noslēgt ar Līgu K. zemes
nomas līgumu atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumiem Nr.644
„Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas
maksas aprēķināšanas kārtību”.
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prot.Nr.19, 62.p.

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanos Sarmītei Dz. uz zemes vienībām ar
kadastra apzīmējumiem X un X Mežotnes pagastā
Bauskas novada pašvaldība 2012.gada 26.jūnijā ir saņēmusi Valsts zemes dienesta
Zemgales reģionālās nodaļas (turpmāk – VZD) 2012.gada 26.jūnija vēstuli Nr.2-04-Z/2788
(reģistrēta ar Nr.1548) un tai pievienoto sarakstu ar zemes vienībām, par kurām līdz 2011.gada
30.decembrim ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas Hipotēku un zemes banka” (turpmāk –
Hipotēku banka) nav noslēgti zemes izpirkuma (pirkuma) līgumi.
Iepazīstoties ar pašvaldības rīcībā esošajiem dokumentiem, Bauskas novada dome
konstatēja:
Ar VZD 2009.gada 31.augusta lēmumu Sarmītei Dz. piešķirtas īpašumā par samaksu
nekustamā īpašuma „X”, kas atrodas Bauskas novada Mežotnes pagastā, kadastra Nr.X, zemes
vienība 9,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X un zemes vienība 7,15 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu X.
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu X ir apbūvēta.
Sarmīte Dz. līdz 2011.gada 30.decembrim ar Hipotēku banku zemes izpirkuma (pirkuma)
līgumu nav noslēgusi. Zemes lietotāja nav izpildījusi Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma (turpmāk – Pabeigšanas likums)
23.panta divpadsmitās daļas nosacījumus un atbilstoši šā likuma 25.panta pirmās daļas
4.punktam viņai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības ir izbeigušās 2011.gada 30.decembrī.
Atbilstoši Pabeigšanas likuma 25.panta otrajai daļai persona, kurai zemes pastāvīgās
lietošanas tiesības izbeidzas 25.panta pirmajā daļā minētajos gadījumos vai kurai zemes
pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigušās saskaņā ar likumu „Par zemes reformas pabeigšanu
lauku apvidos”, iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi. Zemes nomas
līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes nomnieks nevēlas noslēgt
zemes nomas līgumu uz īsāku termiņu. Saskaņā ar Pabeigšanas likuma 25.panta ceturto daļu par
zemi, kas nepieciešama zemes lietotājam viņam piederošo ēku (būvju) uzturēšanai noslēdzams
zemes nomas līgums, un ēku (būvju) īpašnieks to turpmāk var atsavināt Publiskas personas
mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā, bet tā nav atsavināma vai iznomājama citai
personai.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas
kārtību” 5.punktu, lai noslēgtu zemes nomas līgumu, pirmtiesīgā persona attiecīgajā vietējā
pašvaldībā iesniedz šādus dokumentus: iesniegumu, kurā norādīts zemes pastāvīgā lietotāja
vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese vai cita adrese, kurā persona ir sasniedzama,
nomājamā zemes platība, zemes lietošanas mērķis, iznomājamā zemesgabala robežu plānu. Ja uz
iznomājamās zemes atrodas ēkas (būves) – dokumentus, kas apliecina īpašumtiesības uz
attiecīgajām ēkām (būvēm).

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Pabeigšanas likuma 23.panta divpadsmito
daļu, 25.panta pirmās daļas 4.punktu, 25.panta otro un ceturto daļu, likuma „Par valsts un
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas
1.punktu, likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta trešo daļu, 15.panta
sesto daļu, Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas
kārtību” 2.punktu, Valsts zemes dienesta 2012.gada 26.jūnijā iesniegto informāciju, likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noteikt, ka Sarmītei Dz., personas kods X, dzīvesvietas adrese: „X”, Mežotnes pag.,
Bauskas nov., LV-3926, zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz zemes vienību 9,0 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu X un zemes vienību 7,15 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu X, kas atrodas Bauskas novada Mežotnes pagastā, ir izbeigušās Valsts un
pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas
likuma 25.panta pirmās daļas 4.punktā un 23.panta divpadsmitās daļas noteiktajā datumā
- 2011.gada 30.decembrī.
2. Noteikt, ka Sarmīte Dz. iegūst zemes nomas pirmtiesības uz zemes vienību 9,0 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu X un zemes vienību 7,15 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X,
un šīs tiesības izlietojamas viena gada laikā no zemes pastāvīgās lietošanas tiesību
izbeigšanās dienas, tas ir, līdz 2012.gada 30.decembrim.
3. Noteikt, ka gadījumā, ja Sarmīte Dz. šā lēmuma 2.punktā noteiktajā termiņā izlieto zemes
nomas pirmtiesības, zemes vienība 9,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X un zemes
vienība 7,15 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X (vai mazākā platībā, ja netiek
izmantotas zemes nomas pirmtiesības uz visu platību) piekrīt Bauskas novada pašvaldībai
un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” gadījumā,
ja Sarmīte Dz. izmanto zemes nomas pirmtiesības, sagatavot un noslēgt ar Sarmīti Dz.
zemes nomas līgumu atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumiem
Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un
nomas maksas aprēķināšanas kārtību”.
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prot.Nr.19, 63.p.

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanos Aleksandram R. uz zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu X Mežotnes pagastā
Bauskas novada pašvaldība 2012.gada 26.jūnijā ir saņēmusi Valsts zemes dienesta
Zemgales reģionālās nodaļas (turpmāk – VZD) 2012.gada 26.jūnija vēstuli Nr.2-04-Z/2788
(reģistrēta ar Nr.1548) un tai pievienoto sarakstu ar zemes vienībām, par kurām līdz 2011.gada
30.decembrim ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas Hipotēku un zemes banka” (turpmāk –
Hipotēku banka) nav noslēgti zemes izpirkuma (pirkuma) līgumi.
Iepazīstoties ar pašvaldības rīcībā esošajiem dokumentiem, Bauskas novada dome
konstatēja:
Ar VZD 2009.gada 28.septembra lēmumu Aleksandram R. piešķirta īpašumā par
samaksu nekustamā īpašuma „X”, kas atrodas Bauskas novada Mežotnes pagastā, kadastra Nr.X,
zemes vienība 0,0853 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X.
Aleksandrs R. ir miris.
Zemes vienība nav apbūvēta.
Aleksandrs R. līdz 2011.gada 30.decembrim ar Hipotēku banku zemes izpirkuma
(pirkuma) līgumu nav noslēdzis. Zemes lietotājs nav izpildījis Valsts un pašvaldību īpašuma
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma (turpmāk –
Pabeigšanas likums) 23.panta divpadsmitās daļas nosacījumus un atbilstoši šā likuma 25.panta
pirmās daļas 4.punktam viņam zemes pastāvīgās lietošanas tiesības ir izbeigušās 2011.gada
30.decembrī.
Atbilstoši Pabeigšanas likuma 25.panta otrajai daļai persona, kurai zemes pastāvīgās
lietošanas tiesības izbeidzas 25.panta pirmajā daļā minētajos gadījumos vai kurai zemes
pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigušās saskaņā ar likumu „Par zemes reformas pabeigšanu
lauku apvidos”, iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi. Zemes nomas
līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes nomnieks nevēlas noslēgt
zemes nomas līgumu uz īsāku termiņu.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas
kārtību” 5.punktu, lai noslēgtu zemes nomas līgumu, pirmtiesīgā persona attiecīgajā vietējā
pašvaldībā iesniedz šādus dokumentus: iesniegumu, kurā norādīts zemes pastāvīgā lietotāja
vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese vai cita adrese, kurā persona ir sasniedzama,
nomājamā zemes platība, zemes lietošanas mērķis, iznomājamā zemesgabala robežu plānu.
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Pabeigšanas likuma 23.panta divpadsmito
daļu, 25.panta pirmās daļas 4.punktu, 25.panta otro un ceturto daļu, likuma „Par valsts un
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas
2.punktu, likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta trešo daļu, 15.panta
sesto daļu, Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par

neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas
kārtību” 2.punktu, Valsts zemes dienesta 2012.gada 26.jūnijā iesniegto informāciju, likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noteikt, ka Aleksandram R., personas kods X, pēdējā dzīvesvietas adrese: X, Mežotne,
Mežotnes pag., Bauskas nov., LV-3918, zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz zemes
vienību 0,0853 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X, kas atrodas Bauskas novada
Mežotnes pagastā, ir izbeigušās Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas
4.punktā un 23.panta divpadsmitās daļas noteiktajā datumā – 2011.gada 30.decembrī.
2. Noteikt, ka Aleksandra R. iespējamie mantinieki iegūst zemes nomas pirmtiesības uz
zemes vienību 0,0853 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X, un šīs tiesības izlietojamas
viena gada laikā no zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanās dienas, tas ir, līdz
2012.gada 30.decembrim.
3. Noteikt, ka gadījumā, ja Aleksandra R. iespējamie mantinieki šā lēmuma 2.punktā
noteiktajā termiņā izlieto zemes nomas pirmtiesības, zemes vienība 0,0853 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu X piekrīt Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda
zemesgrāmatā.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” gadījumā,
ja Aleksandra R. iespējamie mantinieki izmanto zemes nomas pirmtiesības, sagatavot un
noslēgt ar Aleksandra R. iespējamiem mantiniekiem zemes nomas līgumu atbilstoši
Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumiem Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās
lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas
kārtību”.
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prot.Nr.19, 64.p.

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanos Mārtiņam V. uz zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu X Mežotnes pagastā
Bauskas novada pašvaldība 2012.gada 26.jūnijā ir saņēmusi Valsts zemes dienesta
Zemgales reģionālās nodaļas (turpmāk – VZD) 2012.gada 26.jūnija vēstuli Nr.2-04-Z/2788
(reģistrēta ar Nr.1548) un tai pievienoto sarakstu ar zemes vienībām, par kurām līdz 2011.gada
30.decembrim ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas Hipotēku un zemes banka” (turpmāk –
Hipotēku banka) nav noslēgti zemes izpirkuma (pirkuma) līgumi.
Iepazīstoties ar pašvaldības rīcībā esošajiem dokumentiem, Bauskas novada dome
konstatēja:
Ar VZD 2008.gada 7.novembrī lēmumu Mārtiņam V. piešķirta īpašumā par samaksu
nekustamā īpašuma „X”, kas atrodas Bauskas novada Mežotnes pagastā, kadastra Nr.X, zemes
vienība 0,102 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X.
Zemes vienība nav apbūvēta.
Mārtiņs V. līdz 2011.gada 30.decembrim ar Hipotēku banku zemes izpirkuma (pirkuma)
līgumu nav noslēdzis. Zemes lietotājs nav izpildījis Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma (turpmāk – Pabeigšanas likums)
23.panta divpadsmitās daļas nosacījumus un atbilstoši šā likuma 25.panta pirmās daļas
4.punktam viņam zemes pastāvīgās lietošanas tiesības ir izbeigušās 2011.gada 30.decembrī.
Atbilstoši Pabeigšanas likuma 25.panta otrajai daļai persona, kurai zemes pastāvīgās
lietošanas tiesības izbeidzas 25.panta pirmajā daļā minētajos gadījumos vai kurai zemes
pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigušās saskaņā ar likumu „Par zemes reformas pabeigšanu
lauku apvidos”, iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi. Zemes nomas
līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes nomnieks nevēlas noslēgt
zemes nomas līgumu uz īsāku termiņu.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas
kārtību” 5.punktu, lai noslēgtu zemes nomas līgumu, pirmtiesīgā persona attiecīgajā vietējā
pašvaldībā iesniedz šādus dokumentus: iesniegumu, kurā norādīts zemes pastāvīgā lietotāja
vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese vai cita adrese, kurā persona ir sasniedzama,
nomājamā zemes platība, zemes lietošanas mērķis, iznomājamā zemesgabala robežu plānu.
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Pabeigšanas likuma 23.panta divpadsmito
daļu, 25.panta pirmās daļas 4.punktu, 25.panta otro un ceturto daļu, likuma „Par valsts un
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas
2.punktu, likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta trešo daļu, 15.panta
sesto daļu, Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas

kārtību” 2.punktu, Valsts zemes dienesta 2012.gada 26.jūnijā iesniegto informāciju, likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noteikt, ka Mārtiņam V., personas kods X, dzīvesvietas adrese: X, Mežotne, Mežotnes
pag., Bauskas nov., LV-3918, zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz zemes vienību
0,102 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X, kas atrodas Bauskas novada Mežotnes
pagastā, ir izbeigušās Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 4.punktā un 23.panta
divpadsmitās daļas noteiktajā datumā – 2011.gada 30.decembrī.
2. Noteikt, ka Mārtiņš V. iegūst zemes nomas pirmtiesības uz zemes vienību 0,102 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu X, un šīs tiesības izlietojamas viena gada laikā no zemes
pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanās dienas, tas ir, līdz 2012.gada 30.decembrim.
3. Noteikt, ka gadījumā, ja Mārtiņš V. šā lēmuma 2.punktā noteiktajā termiņā izlieto zemes
nomas pirmtiesības, zemes vienība 0,102 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X piekrīt
Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” gadījumā,
ja Mārtiņš V. izmanto zemes nomas pirmtiesības, sagatavot un noslēgt ar Mārtiņu V.
zemes nomas līgumu atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumiem
Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un
nomas maksas aprēķināšanas kārtību”.
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prot.Nr.19, 65.p.

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanos Aleksandram S. uz zemes vienībām
ar kadastra apzīmējumiem X, X un X Mežotnes pagastā
Bauskas novada pašvaldība 2012.gada 26.jūnijā ir saņēmusi Valsts zemes dienesta
Zemgales reģionālās nodaļas (turpmāk – VZD) 2012.gada 26.jūnija vēstuli Nr.2-04-Z/2788
(reģistrēta ar Nr.1548) un tai pievienoto sarakstu ar zemes vienībām, par kurām līdz 2011.gada
30.decembrim ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas Hipotēku un zemes banka” (turpmāk –
Hipotēku banka) nav noslēgti zemes izpirkuma (pirkuma) līgumi.
Iepazīstoties ar pašvaldības rīcībā esošajiem dokumentiem, Bauskas novada dome
konstatēja:
Ar VZD 2008.gada 24.oktobrī lēmumu Aleksandram S. piešķirtas īpašumā par samaksu
nekustamā īpašuma „X”, kas atrodas Bauskas novada Mežotnes pagastā, kadastra Nr.X, zemes
vienība 0,0562 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X, zemes vienība 0,0255 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu X un zemes vienība 0,051 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X.
Zemes vienības nav apbūvētas.
Aleksandrs S. līdz 2011.gada 30.decembrim ar Hipotēku banku zemes izpirkuma
(pirkuma) līgumu nav noslēdzis. Zemes lietotājs nav izpildījis Valsts un pašvaldību īpašuma
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma (turpmāk –
Pabeigšanas likums) 23.panta divpadsmitās daļas nosacījumus un atbilstoši šā likuma 25.panta
pirmās daļas 4.punktam viņam zemes pastāvīgās lietošanas tiesības ir izbeigušās 2011.gada
30.decembrī.
Atbilstoši Pabeigšanas likuma 25.panta otrajai daļai persona, kurai zemes pastāvīgās
lietošanas tiesības izbeidzas 25.panta pirmajā daļā minētajos gadījumos vai kurai zemes
pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigušās saskaņā ar likumu „Par zemes reformas pabeigšanu
lauku apvidos”, iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi. Zemes nomas
līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes nomnieks nevēlas noslēgt
zemes nomas līgumu uz īsāku termiņu. Saskaņā ar Pabeigšanas likuma 25.panta ceturto daļu par
zemi, kas nepieciešama zemes lietotājam viņam piederošo ēku (būvju) uzturēšanai noslēdzams
zemes nomas līgums, un ēku (būvju) īpašnieks to turpmāk var atsavināt Publiskas personas
mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā, bet tā nav atsavināma vai iznomājama citai
personai.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas
kārtību” 5.punktu, lai noslēgtu zemes nomas līgumu, pirmtiesīgā persona attiecīgajā vietējā
pašvaldībā iesniedz šādus dokumentus: iesniegumu, kurā norādīts zemes pastāvīgā lietotāja
vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese vai cita adrese, kurā persona ir sasniedzama,
nomājamā zemes platība, zemes lietošanas mērķis, iznomājamā zemesgabala robežu plānu. Ja uz

iznomājamās zemes atrodas ēkas (būves) – dokumentus, kas apliecina īpašumtiesības uz
attiecīgajām ēkām (būvēm).
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Pabeigšanas likuma 23.panta divpadsmito
daļu, 25.panta pirmās daļas 4.punktu, 25.panta otro un ceturto daļu, likuma „Par valsts un
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas
1.punktu, likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta trešo daļu, 15.panta
sesto daļu, Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas
kārtību” 2.punktu, Valsts zemes dienesta 2012.gada 26.jūnijā iesniegto informāciju, likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noteikt, ka Aleksandram S., personas kods X, dzīvesvietas adrese: X, Mežotne,
Mežotnes pag., Bauskas nov., LV-3918, zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz zemes
vienību 0,0562 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X, zemes vienību 0,0255 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu X un zemes vienību 0,051 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X,
kas atrodas Bauskas novada Mežotnes pagastā, ir izbeigušās Valsts un pašvaldību
īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma
25.panta pirmās daļas 4.punktā un 23.panta divpadsmitās daļas noteiktajā datumā –
2011.gada 30.decembrī.
2. Noteikt, ka Aleksandrs S. iegūst zemes nomas pirmtiesības uz zemes vienību 0,0562 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu X, zemes vienību 0,0255 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu X un zemes vienību 0,051 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X un šīs
tiesības izlietojamas viena gada laikā no zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanās
dienas, tas ir, līdz 2012.gada 30.decembrim.
3. Noteikt, ka gadījumā, ja Aleksandrs S. šā lēmuma 2.punktā noteiktajā termiņā izlieto
zemes nomas pirmtiesības, zemes vienība 0,0562 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X,
zemes vienība 0,0255 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X un zemes vienība 0,051 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu X piekrīt Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma uz
tās vārda zemesgrāmatā.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” gadījumā,
ja Aleksandrs S. izmanto zemes nomas pirmtiesības, sagatavot un noslēgt ar Aleksandru
S. zemes nomas līgumu atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumiem
Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un
nomas maksas aprēķināšanas kārtību”.
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prot.Nr.19, 66.p.

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanos Sigitai V. uz zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu X Mežotnes pagastā
Bauskas novada pašvaldība 2012.gada 26.jūnijā ir saņēmusi Valsts zemes dienesta
Zemgales reģionālās nodaļas (turpmāk – VZD) 2012.gada 26.jūnija vēstuli Nr.2-04-Z/2788
(reģistrēta ar Nr.1548) un tai pievienoto sarakstu ar zemes vienībām, par kurām līdz 2011.gada
30.decembrim ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas Hipotēku un zemes banka” (turpmāk –
Hipotēku banka) nav noslēgti zemes izpirkuma (pirkuma) līgumi.
Iepazīstoties ar pašvaldības rīcībā esošajiem dokumentiem, Bauskas novada dome
konstatēja:
Ar VZD 2007.gada 28.decembra lēmumu Sigitai V. piešķirta īpašumā par samaksu
nekustamā īpašuma „X”, kas atrodas Bauskas novada Mežotnes pagastā, kadastra Nr.X, zemes
vienība 4,26 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X.
Zemes vienība nav apbūvēta.
Sigita V. līdz 2011.gada 30.decembrim ar Hipotēku banku zemes izpirkuma (pirkuma)
līgumu nav noslēgusi. Zemes lietotāja nav izpildījusi Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma (turpmāk – Pabeigšanas likums)
23.panta divpadsmitās daļas nosacījumus un atbilstoši šā likuma 25.panta pirmās daļas
4.punktam viņai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības ir izbeigušās 2011.gada 30.decembrī.
Atbilstoši Pabeigšanas likuma 25.panta otrajai daļai persona, kurai zemes pastāvīgās
lietošanas tiesības izbeidzas 25.panta pirmajā daļā minētajos gadījumos vai kurai zemes
pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigušās saskaņā ar likumu „Par zemes reformas pabeigšanu
lauku apvidos”, iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi. Zemes nomas
līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes nomnieks nevēlas noslēgt
zemes nomas līgumu uz īsāku termiņu.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas
kārtību” 5.punktu, lai noslēgtu zemes nomas līgumu, pirmtiesīgā persona attiecīgajā vietējā
pašvaldībā iesniedz šādus dokumentus: iesniegumu, kurā norādīts zemes pastāvīgā lietotāja
vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese vai cita adrese, kurā persona ir sasniedzama,
nomājamā zemes platība, zemes lietošanas mērķis, iznomājamā zemesgabala robežu plānu.
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Pabeigšanas likuma 23.panta divpadsmito
daļu, 25.panta pirmās daļas 4.punktu, 25.panta otro un ceturto daļu, likuma „Par valsts un
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas
2.punktu, likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta trešo daļu, 15.panta
sesto daļu, Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas

kārtību” 2.punktu, Valsts zemes dienesta 2012.gada 26.jūnijā iesniegto informāciju, likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noteikt, ka Sigitai V., personas kods X, dzīvesvietas adrese: X, Bauska, Bauskas nov.,
LV-3901, zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz zemes vienību 4,26 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu X, kas atrodas Bauskas novada Mežotnes pagastā, ir izbeigušās
Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 4.punktā un 23.panta divpadsmitās daļas
noteiktajā datumā – 2011.gada 30.decembrī.
2. Noteikt, ka Sigita V. iegūst zemes nomas pirmtiesības uz zemes vienību 4,26 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu X, un šīs tiesības izlietojamas viena gada laikā no zemes
pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanās dienas, tas ir, līdz 2012.gada 30.decembrim.
3. Noteikt, ka gadījumā, ja Sigita V. šā lēmuma 2.punktā noteiktajā termiņā izlieto zemes
nomas pirmtiesības, zemes vienība 4,26 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X piekrīt
Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” gadījumā,
ja Sigita V. izmanto zemes nomas pirmtiesības, sagatavot un noslēgt ar Sigitu V. zemes
nomas līgumu atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumiem Nr.644
„Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas
maksas aprēķināšanas kārtību”.
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prot.Nr.19, 67.p.

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanos Ilvai L. uz zemes vienībām ar
kadastra apzīmējumiem X un X Mežotnes pagastā
Bauskas novada pašvaldība 2012.gada 26.jūnijā ir saņēmusi Valsts zemes dienesta
Zemgales reģionālās nodaļas (turpmāk – VZD) 2012.gada 26.jūnija vēstuli Nr.2-04-Z/2788
(reģistrēta ar Nr.1548) un tai pievienoto sarakstu ar zemes vienībām, par kurām līdz 2011.gada
30.decembrim ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas Hipotēku un zemes banka” (turpmāk –
Hipotēku banka) nav noslēgti zemes izpirkuma (pirkuma) līgumi.
Iepazīstoties ar pašvaldības rīcībā esošajiem dokumentiem, Bauskas novada dome
konstatēja:
Ar VZD 2009.gada 31.augusta lēmumu Ilvai L. piešķirtas īpašumā par samaksu
nekustamā īpašuma „X”, kas atrodas Bauskas novada Mežotnes pagastā, kadastra Nr.X, zemes
vienība 2,05 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X un zemes vienība 0,2392 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu X.
Zemes vienības nav apbūvētas.
Ilva L. līdz 2011.gada 30.decembrim ar Hipotēku banku zemes izpirkuma (pirkuma)
līgumu nav noslēgusi. Zemes lietotāja nav izpildījusi Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma (turpmāk – Pabeigšanas likums)
23.panta divpadsmitās daļas nosacījumus un atbilstoši šā likuma 25.panta pirmās daļas
4.punktam viņai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības ir izbeigušās 2011.gada 30.decembrī.
Atbilstoši Pabeigšanas likuma 25.panta otrajai daļai persona, kurai zemes pastāvīgās
lietošanas tiesības izbeidzas 25.panta pirmajā daļā minētajos gadījumos vai kurai zemes
pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigušās saskaņā ar likumu „Par zemes reformas pabeigšanu
lauku apvidos”, iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi. Zemes nomas
līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes nomnieks nevēlas noslēgt
zemes nomas līgumu uz īsāku termiņu. Saskaņā ar Pabeigšanas likuma 25.panta ceturto daļu par
zemi, kas nepieciešama zemes lietotājam viņam piederošo ēku (būvju) uzturēšanai noslēdzams
zemes nomas līgums, un ēku (būvju) īpašnieks to turpmāk var atsavināt Publiskas personas
mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā, bet tā nav atsavināma vai iznomājama citai
personai.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas
kārtību” 5.punktu, lai noslēgtu zemes nomas līgumu, pirmtiesīgā persona attiecīgajā vietējā
pašvaldībā iesniedz šādus dokumentus: iesniegumu, kurā norādīts zemes pastāvīgā lietotāja
vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese vai cita adrese, kurā persona ir sasniedzama,
nomājamā zemes platība, zemes lietošanas mērķis, iznomājamā zemesgabala robežu plānu. Ja uz
iznomājamās zemes atrodas ēkas (būves) – dokumentus, kas apliecina īpašumtiesības uz
attiecīgajām ēkām (būvēm).

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Pabeigšanas likuma 23.panta divpadsmito
daļu, 25.panta pirmās daļas 4.punktu, 25.panta otro un ceturto daļu, likuma „Par valsts un
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas
1.punktu, likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta trešo daļu, 15.panta
sesto daļu, Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas
kārtību” 2.punktu, Valsts zemes dienesta 2012.gada 26.jūnijā iesniegto informāciju, likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noteikt, ka Ilvai L., personas kods X, dzīvesvietas adrese: X, Strēlnieki, Mežotnes pag.,
Bauskas nov., LV-3926, zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz zemes vienību 2,05 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu X un zemes vienību 0,2392 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu X, kas atrodas Bauskas novada Mežotnes pagastā, ir izbeigušās Valsts un
pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas
likuma 25.panta pirmās daļas 4.punktā un 23.panta divpadsmitās daļas noteiktajā datumā
– 2011.gada 30.decembrī.
2. Noteikt, ka Ilva L. iegūst zemes nomas pirmtiesības uz zemes vienību 2,05 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu X un zemes vienību 0,2392 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X,
un šīs tiesības izlietojamas viena gada laikā no zemes pastāvīgās lietošanas tiesību
izbeigšanās dienas, tas ir, līdz 2012.gada 30.decembrim.
3. Noteikt, ka gadījumā, ja Ilva L. šā lēmuma 2.punktā noteiktajā termiņā izlieto zemes
nomas pirmtiesības, zemes vienība 2,05 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X un zemes
vienība 0,2392 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X (vai mazākā platībā, ja netiek
izmantotas zemes nomas pirmtiesības uz visu platību) piekrīt Bauskas novada pašvaldībai
un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” gadījumā,
ja Ilva L. izmanto zemes nomas pirmtiesības, sagatavot un noslēgt ar Ilvu L. zemes
nomas līgumu atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumiem Nr.644
„Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas
maksas aprēķināšanas kārtību”.
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prot.Nr.19, 68.p.

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanos Pēterim G. uz zemes vienībām ar
kadastra apzīmējumiem X un X Mežotnes pagastā
Bauskas novada pašvaldība 2012.gada 26.jūnijā ir saņēmusi Valsts zemes dienesta
Zemgales reģionālās nodaļas (turpmāk – VZD) 2012.gada 26.jūnija vēstuli Nr.2-04-Z/2788
(reģistrēta ar Nr.1548) un tai pievienoto sarakstu ar zemes vienībām, par kurām līdz 2011.gada
30.decembrim ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas Hipotēku un zemes banka” (turpmāk –
Hipotēku banka) nav noslēgti zemes izpirkuma (pirkuma) līgumi.
Iepazīstoties ar pašvaldības rīcībā esošajiem dokumentiem, Bauskas novada dome
konstatēja:
Ar VZD 2008.gada 24.oktobra lēmumu Pēterim G. piešķirtas īpašumā par samaksu
nekustamā īpašuma „X”, kas atrodas Bauskas novada Mežotnes pagastā, kadastra Nr.X, zemes
vienība 0,0528 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X un zemes vienība 0,0683 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu X.
Zemes vienības nav apbūvētas.
Pēteris G. līdz 2011.gada 30.decembrim ar Hipotēku banku zemes izpirkuma (pirkuma)
līgumu nav noslēdzis. Zemes lietotājs nav izpildījis Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma (turpmāk – Pabeigšanas likums)
23.panta divpadsmitās daļas nosacījumus un atbilstoši šā likuma 25.panta pirmās daļas
4.punktam viņam zemes pastāvīgās lietošanas tiesības ir izbeigušās 2011.gada 30.decembrī.
Atbilstoši Pabeigšanas likuma 25.panta otrajai daļai persona, kurai zemes pastāvīgās
lietošanas tiesības izbeidzas 25.panta pirmajā daļā minētajos gadījumos vai kurai zemes
pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigušās saskaņā ar likumu „Par zemes reformas pabeigšanu
lauku apvidos”, iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi. Zemes nomas
līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes nomnieks nevēlas noslēgt
zemes nomas līgumu uz īsāku termiņu. Saskaņā ar Pabeigšanas likuma 25.panta ceturto daļu par
zemi, kas nepieciešama zemes lietotājam viņam piederošo ēku (būvju) uzturēšanai noslēdzams
zemes nomas līgums, un ēku (būvju) īpašnieks to turpmāk var atsavināt Publiskas personas
mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā, bet tā nav atsavināma vai iznomājama citai
personai.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas
kārtību” 5.punktu, lai noslēgtu zemes nomas līgumu, pirmtiesīgā persona attiecīgajā vietējā
pašvaldībā iesniedz šādus dokumentus: iesniegumu, kurā norādīts zemes pastāvīgā lietotāja
vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese vai cita adrese, kurā persona ir sasniedzama,
nomājamā zemes platība, zemes lietošanas mērķis, iznomājamā zemesgabala robežu plānu. Ja uz
iznomājamās zemes atrodas ēkas (būves) – dokumentus, kas apliecina īpašumtiesības uz
attiecīgajām ēkām (būvēm).

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Pabeigšanas likuma 23.panta divpadsmito
daļu, 25.panta pirmās daļas 4.punktu, 25.panta otro un ceturto daļu, likuma „Par valsts un
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas
1.punktu, likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta trešo daļu, 15.panta
sesto daļu, Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas
kārtību” 2.punktu, Valsts zemes dienesta 2012.gada 26.jūnijā iesniegto informāciju, likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noteikt, ka Pēterim G., personas kods X, dzīvesvietas adrese: X, Mežotne, Mežotnes
pag., Bauskas nov., LV-3918, zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz zemes vienību
0,0528 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X un zemes vienību 0,0683 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu X, kas atrodas Bauskas novada Mežotnes pagastā, ir izbeigušās
Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 4.punktā un 23.panta divpadsmitās daļas
noteiktajā datumā - 2011.gada 30.decembrī.
2. Noteikt, ka Pēteris G. iegūst zemes nomas pirmtiesības uz zemes vienību 0,0528 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu X un zemes vienību 0,0683 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu X, un šīs tiesības izlietojamas viena gada laikā no zemes pastāvīgās
lietošanas tiesību izbeigšanās dienas, tas ir, līdz 2012.gada 30.decembrim.
3. Noteikt, ka gadījumā, ja Pēteris G. šā lēmuma 2.punktā noteiktajā termiņā izlieto zemes
nomas pirmtiesības, zemes vienība 0,0528 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X un zemes
vienība 0,0683 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X piekrīt Bauskas novada pašvaldībai
un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” gadījumā,
ja Pēteris G. izmanto zemes nomas pirmtiesības, sagatavot un noslēgt ar Pēteri G. zemes
nomas līgumu atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumiem Nr.644
„Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas
maksas aprēķināšanas kārtību”.
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

V.VEIPS
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Latvijas Republika

BAUSKAS NOVADA DOME
Reģ. Nr. 90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
tālr. 63922238, fakss 63924522, e-pasts: dome@bauska.lv, www.bauska.lv

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2012.gada 25.oktobrī

prot.Nr.19, 69.p.

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanos Aigaram Ā. uz zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu X Mežotnes pagastā
Bauskas novada pašvaldība 2012.gada 26.jūnijā ir saņēmusi Valsts zemes dienesta
Zemgales reģionālās nodaļas (turpmāk – VZD) 2012.gada 26.jūnija vēstuli Nr.2-04-Z/2788
(reģistrēta ar Nr.1548) un tai pievienoto sarakstu ar zemes vienībām, par kurām līdz 2011.gada
30.decembrim ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas Hipotēku un zemes banka” (turpmāk –
Hipotēku banka) nav noslēgti zemes izpirkuma (pirkuma) līgumi.
Iepazīstoties ar pašvaldības rīcībā esošajiem dokumentiem, Bauskas novada dome
konstatēja:
Ar VZD 2007.gada 28.decembra lēmumu Aigaram Ā. piešķirta īpašumā par samaksu
nekustamā īpašuma „X”, kas atrodas Bauskas novada Mežotnes pagastā, kadastra Nr.X, zemes
vienība 3,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X.
Zemes vienība nav apbūvēta.
Aigars Ā. līdz 2011.gada 30.decembrim ar Hipotēku banku zemes izpirkuma (pirkuma)
līgumu nav noslēdzis. Zemes lietotājs nav izpildījis Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma (turpmāk – Pabeigšanas likums)
23.panta divpadsmitās daļas nosacījumus un atbilstoši šā likuma 25.panta pirmās daļas
4.punktam viņam zemes pastāvīgās lietošanas tiesības ir izbeigušās 2011.gada 30.decembrī.
Atbilstoši Pabeigšanas likuma 25.panta otrajai daļai persona, kurai zemes pastāvīgās
lietošanas tiesības izbeidzas 25.panta pirmajā daļā minētajos gadījumos vai kurai zemes
pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigušās saskaņā ar likumu „Par zemes reformas pabeigšanu
lauku apvidos”, iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi. Zemes nomas
līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes nomnieks nevēlas noslēgt
zemes nomas līgumu uz īsāku termiņu.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas
kārtību” 5.punktu, lai noslēgtu zemes nomas līgumu, pirmtiesīgā persona attiecīgajā vietējā
pašvaldībā iesniedz šādus dokumentus: iesniegumu, kurā norādīts zemes pastāvīgā lietotāja
vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese vai cita adrese, kurā persona ir sasniedzama,
nomājamā zemes platība, zemes lietošanas mērķis, iznomājamā zemesgabala robežu plānu.
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Pabeigšanas likuma 23.panta divpadsmito
daļu, 25.panta pirmās daļas 4.punktu, 25.panta otro un ceturto daļu, likuma „Par valsts un
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas
2.punktu, likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta trešo daļu, 15.panta
sesto daļu, Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas

kārtību” 2.punktu, Valsts zemes dienesta 2012.gada 26.jūnijā iesniegto informāciju, likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noteikt, ka Aigaram Ā., personas kods X, dzīvesvietas adrese: X, Bauska, Bauskas nov.,
LV-3901, zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz zemes vienību 3,1 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu X, kas atrodas Bauskas novada Mežotnes pagastā, ir izbeigušās
Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 4.punktā un 23.panta divpadsmitās daļas
noteiktajā datumā – 2011.gada 30.decembrī.
2. Noteikt, ka Aigars Ā. iegūst zemes nomas pirmtiesības uz zemes vienību 3,1 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu X, un šīs tiesības izlietojamas viena gada laikā no zemes pastāvīgās
lietošanas tiesību izbeigšanās dienas, tas ir, līdz 2012.gada 30.decembrim.
3. Noteikt, ka gadījumā, ja Aigars Ā. šā lēmuma 2.punktā noteiktajā termiņā izlieto zemes
nomas pirmtiesības, zemes vienība 3,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X piekrīt
Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” gadījumā,
ja Aigars Ā. izmanto zemes nomas pirmtiesības, sagatavot un noslēgt ar Aigaru Ā. zemes
nomas līgumu atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumiem Nr.644
„Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas
maksas aprēķināšanas kārtību”.
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prot.Nr.19, 70.p.

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanos Inesei Ž. uz zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu X Mežotnes pagastā
Bauskas novada pašvaldība 2012.gada 26.jūnijā ir saņēmusi Valsts zemes dienesta
Zemgales reģionālās nodaļas (turpmāk – VZD) 2012.gada 26.jūnija vēstuli Nr.2-04-Z/2788
(reģistrēta ar Nr.1548) un tai pievienoto sarakstu ar zemes vienībām, par kurām līdz 2011.gada
30.decembrim ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas Hipotēku un zemes banka” (turpmāk –
Hipotēku banka) nav noslēgti zemes izpirkuma (pirkuma) līgumi.
Iepazīstoties ar pašvaldības rīcībā esošajiem dokumentiem, Bauskas novada dome
konstatēja:
Ar VZD 2005.gada 12.maija lēmumu Inesei Ţ. piešķirta īpašumā par samaksu nekustamā
īpašuma „X”, kas atrodas Bauskas novada Meţotnes pagastā, kadastra Nr.X, zemes vienība
0,1202 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X.
Zemes vienība nav apbūvēta.
Inese Ţ. līdz 2011.gada 30.decembrim ar Hipotēku banku zemes izpirkuma (pirkuma)
līgumu nav noslēgusi. Zemes lietotāja nav izpildījusi Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma (turpmāk – Pabeigšanas likums)
23.panta divpadsmitās daļas nosacījumus un atbilstoši šā likuma 25.panta pirmās daļas
4.punktam viņai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības ir izbeigušās 2011.gada 30.decembrī.
Atbilstoši Pabeigšanas likuma 25.panta otrajai daļai persona, kurai zemes pastāvīgās
lietošanas tiesības izbeidzas 25.panta pirmajā daļā minētajos gadījumos vai kurai zemes
pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigušās saskaņā ar likumu „Par zemes reformas pabeigšanu
lauku apvidos”, iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi. Zemes nomas
līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes nomnieks nevēlas noslēgt
zemes nomas līgumu uz īsāku termiņu.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas
kārtību” 5.punktu, lai noslēgtu zemes nomas līgumu, pirmtiesīgā persona attiecīgajā vietējā
pašvaldībā iesniedz šādus dokumentus: iesniegumu, kurā norādīts zemes pastāvīgā lietotāja
vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese vai cita adrese, kurā persona ir sasniedzama,
nomājamā zemes platība, zemes lietošanas mērķis, iznomājamā zemesgabala robeţu plānu.
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Pabeigšanas likuma 23.panta divpadsmito
daļu, 25.panta pirmās daļas 4.punktu, 25.panta otro un ceturto daļu, likuma „Par valsts un
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas
2.punktu, likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta trešo daļu, 15.panta
sesto daļu, Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas

kārtību” 2.punktu, Valsts zemes dienesta 2012.gada 26.jūnijā iesniegto informāciju, likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noteikt, ka Inesei Ţ., personas kods X, dzīvesvietas adrese: „X”, Strēlnieki, Meţotnes
pag., Bauskas nov., LV-3926, zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz zemes vienību
0,1202 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X, kas atrodas Bauskas novada Meţotnes
pagastā, ir izbeigušās Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 4.punktā un 23.panta
divpadsmitās daļas noteiktajā datumā – 2011.gada 30.decembrī.
2. Noteikt, ka Inese Ţ. iegūst zemes nomas pirmtiesības uz zemes vienību 0,1202 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu X, un šīs tiesības izlietojamas viena gada laikā no zemes
pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanās dienas, tas ir, līdz 2012.gada 30.decembrim.
3. Noteikt, ka gadījumā, ja Inese Ţ. šā lēmuma 2.punktā noteiktajā termiņā izlieto zemes
nomas pirmtiesības, zemes vienība 0,1202 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X piekrīt
Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” gadījumā,
ja Inese Ţ. izmanto zemes nomas pirmtiesības, sagatavot un noslēgt ar Inesi Ţ. zemes
nomas līgumu atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumiem Nr.644
„Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas
maksas aprēķināšanas kārtību”.
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prot.Nr.19, 71.p.

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanos Zojai U. uz zemes vienībām ar
kadastra apzīmējumiem X un X Mežotnes pagastā
Bauskas novada pašvaldība 2012.gada 26.jūnijā ir saņēmusi Valsts zemes dienesta
Zemgales reģionālās nodaļas (turpmāk – VZD) 2012.gada 26.jūnija vēstuli Nr.2-04-Z/2788
(reģistrēta ar Nr.1548) un tai pievienoto sarakstu ar zemes vienībām, par kurām līdz 2011.gada
30.decembrim ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas Hipotēku un zemes banka” (turpmāk –
Hipotēku banka) nav noslēgti zemes izpirkuma (pirkuma) līgumi.
Iepazīstoties ar pašvaldības rīcībā esošajiem dokumentiem, Bauskas novada dome
konstatēja:
Ar VZD 2008.gada 22.decembra lēmumu Zojai U. piešķirtas īpašumā par samaksu
nekustamā īpašuma „X”, kas atrodas Bauskas novada Mežotnes pagastā, kadastra Nr.X, zemes
vienība 0,0654 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X un zemes vienība 0,0638 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu X.
Zemes vienības nav apbūvētas.
Zoja U. līdz 2011.gada 30.decembrim ar Hipotēku banku zemes izpirkuma (pirkuma)
līgumu nav noslēgusi. Zemes lietotāja nav izpildījusi Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma (turpmāk – Pabeigšanas likums)
23.panta divpadsmitās daļas nosacījumus un atbilstoši šā likuma 25.panta pirmās daļas
4.punktam viņai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības ir izbeigušās 2011.gada 30.decembrī.
Atbilstoši Pabeigšanas likuma 25.panta otrajai daļai persona, kurai zemes pastāvīgās
lietošanas tiesības izbeidzas 25.panta pirmajā daļā minētajos gadījumos vai kurai zemes
pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigušās saskaņā ar likumu „Par zemes reformas pabeigšanu
lauku apvidos”, iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi. Zemes nomas
līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes nomnieks nevēlas noslēgt
zemes nomas līgumu uz īsāku termiņu. Saskaņā ar Pabeigšanas likuma 25.panta ceturto daļu par
zemi, kas nepieciešama zemes lietotājam viņam piederošo ēku (būvju) uzturēšanai noslēdzams
zemes nomas līgums, un ēku (būvju) īpašnieks to turpmāk var atsavināt Publiskas personas
mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā, bet tā nav atsavināma vai iznomājama citai
personai.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas
kārtību” 5.punktu, lai noslēgtu zemes nomas līgumu, pirmtiesīgā persona attiecīgajā vietējā
pašvaldībā iesniedz šādus dokumentus: iesniegumu, kurā norādīts zemes pastāvīgā lietotāja
vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese vai cita adrese, kurā persona ir sasniedzama,
nomājamā zemes platība, zemes lietošanas mērķis, iznomājamā zemesgabala robežu plānu. Ja uz
iznomājamās zemes atrodas ēkas (būves) – dokumentus, kas apliecina īpašumtiesības uz
attiecīgajām ēkām (būvēm).

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Pabeigšanas likuma 23.panta divpadsmito
daļu, 25.panta pirmās daļas 4.punktu, 25.panta otro un ceturto daļu, likuma „Par valsts un
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas
1.punktu, likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta trešo daļu, 15.panta
sesto daļu, Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas
kārtību” 2.punktu, Valsts zemes dienesta 2012.gada 26.jūnijā iesniegto informāciju, likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noteikt, ka Zojai U., personas kods X, dzīvesvietas adrese: X, Mežotne, Mežotnes pag.,
Bauskas nov., LV-3918, zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz zemes vienību 0,0654 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu X un zemes vienību 0,0638 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu X, kas atrodas Bauskas novada Mežotnes pagastā, ir izbeigušās Valsts un
pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas
likuma 25.panta pirmās daļas 4.punktā un 23.panta divpadsmitās daļas noteiktajā datumā
– 2011.gada 30.decembrī.
2. Noteikt, ka Zoja U. iegūst zemes nomas pirmtiesības uz zemes vienību 0,0654 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu X un zemes vienību 0,0638 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X,
un šīs tiesības izlietojamas viena gada laikā no zemes pastāvīgās lietošanas tiesību
izbeigšanās dienas, tas ir, līdz 2012.gada 30.decembrim.
3. Noteikt, ka gadījumā, ja Zoja U. šā lēmuma 2.punktā noteiktajā termiņā izlieto zemes
nomas pirmtiesības, zemes vienība 0,0654 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X un zemes
vienība 0,0638 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X piekrīt Bauskas novada pašvaldībai
un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” gadījumā,
ja Zoja U. izmanto zemes nomas pirmtiesības, sagatavot un noslēgt ar Zoju U. zemes
nomas līgumu atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumiem Nr.644
„Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas
maksas aprēķināšanas kārtību”.
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prot.Nr.19, 72.p.

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanos Vladimiram S. uz zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu XMežotnes pagastā
Bauskas novada pašvaldība 2012.gada 26.jūnijā ir saņēmusi Valsts zemes dienesta
Zemgales reģionālās nodaļas (turpmāk – VZD) 2012.gada 26.jūnija vēstuli Nr.2-04-Z/2788
(reģistrēta ar Nr.1548) un tai pievienoto sarakstu ar zemes vienībām, par kurām līdz 2011.gada
30.decembrim ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas Hipotēku un zemes banka” (turpmāk –
Hipotēku banka) nav noslēgti zemes izpirkuma (pirkuma) līgumi.
Iepazīstoties ar pašvaldības rīcībā esošajiem dokumentiem, Bauskas novada dome
konstatēja:
Ar VZD 2008.gada 19.marta lēmumu Vladimiram S. piešķirta īpašumā par samaksu
nekustamā īpašuma „X”, kas atrodas Bauskas novada Mežotnes pagastā, kadastra Nr.X, zemes
vienība 0,1694 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X.
Zemes vienība nav apbūvēta.
Vladimirs S. līdz 2011.gada 30.decembrim ar Hipotēku banku zemes izpirkuma
(pirkuma) līgumu nav noslēdzis. Zemes lietotājs nav izpildījis Valsts un pašvaldību īpašuma
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma (turpmāk –
Pabeigšanas likums) 23.panta divpadsmitās daļas nosacījumus un atbilstoši šā likuma 25.panta
pirmās daļas 4.punktam viņam zemes pastāvīgās lietošanas tiesības ir izbeigušās 2011.gada
30.decembrī.
Atbilstoši Pabeigšanas likuma 25.panta otrajai daļai persona, kurai zemes pastāvīgās
lietošanas tiesības izbeidzas 25.panta pirmajā daļā minētajos gadījumos vai kurai zemes
pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigušās saskaņā ar likumu „Par zemes reformas pabeigšanu
lauku apvidos”, iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi. Zemes nomas
līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes nomnieks nevēlas noslēgt
zemes nomas līgumu uz īsāku termiņu.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas
kārtību” 5.punktu, lai noslēgtu zemes nomas līgumu, pirmtiesīgā persona attiecīgajā vietējā
pašvaldībā iesniedz šādus dokumentus: iesniegumu, kurā norādīts zemes pastāvīgā lietotāja
vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese vai cita adrese, kurā persona ir sasniedzama,
nomājamā zemes platība, zemes lietošanas mērķis, iznomājamā zemesgabala robežu plānu.
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Pabeigšanas likuma 23.panta divpadsmito
daļu, 25.panta pirmās daļas 4.punktu, 25.panta otro un ceturto daļu, likuma „Par valsts un
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas
2.punktu, likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta trešo daļu, 15.panta
sesto daļu, Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas

kārtību” 2.punktu, Valsts zemes dienesta 2012.gada 26.jūnijā iesniegto informāciju, likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noteikt, ka Vladimiram S., personas kods X, dzīvesvietas adrese: X, Rīga, LV-1029,
zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz zemes vienību 0,1694 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu X, kas atrodas Bauskas novada Mežotnes pagastā, ir izbeigušās Valsts un
pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas
likuma 25.panta pirmās daļas 4.punktā un 23.panta divpadsmitās daļas noteiktajā datumā
– 2011.gada 30.decembrī.
2. Noteikt, ka Vladimirs S. iegūst zemes nomas pirmtiesības uz zemes vienību 0,1694 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu X, un šīs tiesības izlietojamas viena gada laikā no zemes
pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanās dienas, tas ir, līdz 2012.gada 30.decembrim.
3. Noteikt, ka gadījumā, ja Vladimirs S. šā lēmuma 2.punktā noteiktajā termiņā izlieto
zemes nomas pirmtiesības, zemes vienība 0,1694 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X
piekrīt Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” gadījumā,
ja Vladimirs S. izmanto zemes nomas pirmtiesības, sagatavot un noslēgt ar Vladimiru S.
zemes nomas līgumu atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumiem
Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un
nomas maksas aprēķināšanas kārtību”.
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prot.Nr.19, 73.p.

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanos Anitai V. uz zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu X Mežotnes pagastā
Bauskas novada pašvaldība 2012.gada 26.jūnijā ir saņēmusi Valsts zemes dienesta
Zemgales reģionālās nodaļas (turpmāk – VZD) 2012.gada 26.jūnija vēstuli Nr.2-04-Z/2788
(reģistrēta ar Nr.1548) un tai pievienoto sarakstu ar zemes vienībām, par kurām līdz 2011.gada
30.decembrim ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas Hipotēku un zemes banka” (turpmāk –
Hipotēku banka) nav noslēgti zemes izpirkuma (pirkuma) līgumi.
Iepazīstoties ar pašvaldības rīcībā esošajiem dokumentiem, Bauskas novada dome
konstatēja:
Ar VZD 2008.gada 11.septembra lēmumu Anitai V. piešķirta īpašumā par samaksu
nekustamā īpašuma „X”, kas atrodas Bauskas novada Mežotnes pagastā, kadastra Nr.X, zemes
vienība 14,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X.
Zemes vienība nav apbūvēta.
Anita V. līdz 2011.gada 30.decembrim ar Hipotēku banku zemes izpirkuma (pirkuma)
līgumu nav noslēgusi. Zemes lietotāja nav izpildījusi Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma (turpmāk – Pabeigšanas likums)
23.panta divpadsmitās daļas nosacījumus un atbilstoši šā likuma 25.panta pirmās daļas
4.punktam viņai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības ir izbeigušās 2011.gada 30.decembrī.
Atbilstoši Pabeigšanas likuma 25.panta otrajai daļai persona, kurai zemes pastāvīgās
lietošanas tiesības izbeidzas 25.panta pirmajā daļā minētajos gadījumos vai kurai zemes
pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigušās saskaņā ar likumu „Par zemes reformas pabeigšanu
lauku apvidos”, iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi. Zemes nomas
līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes nomnieks nevēlas noslēgt
zemes nomas līgumu uz īsāku termiņu.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas
kārtību” 5.punktu, lai noslēgtu zemes nomas līgumu, pirmtiesīgā persona attiecīgajā vietējā
pašvaldībā iesniedz šādus dokumentus: iesniegumu, kurā norādīts zemes pastāvīgā lietotāja
vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese vai cita adrese, kurā persona ir sasniedzama,
nomājamā zemes platība, zemes lietošanas mērķis, iznomājamā zemesgabala robežu plānu.
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Pabeigšanas likuma 23.panta divpadsmito
daļu, 25.panta pirmās daļas 4.punktu, 25.panta otro un ceturto daļu, likuma „Par valsts un
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas
2.punktu, likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta trešo daļu, 15.panta
sesto daļu, Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas

kārtību” 2.punktu, Valsts zemes dienesta 2012.gada 26.jūnijā iesniegto informāciju, likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noteikt, ka Anitai V., personas kods X, dzīvesvietas adrese: „X”, Mežotnes pag.,
Bauskas nov., LV-3926, zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz zemes vienību 14,8 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu X, kas atrodas Bauskas novada Mežotnes pagastā, ir
izbeigušās Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 4.punktā un 23.panta
divpadsmitās daļas noteiktajā datumā – 2011.gada 30.decembrī.
2. Noteikt, ka Anita V. iegūst zemes nomas pirmtiesības uz zemes vienību 14,8 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu X, un šīs tiesības izlietojamas viena gada laikā no zemes pastāvīgās
lietošanas tiesību izbeigšanās dienas, tas ir, līdz 2012.gada 30.decembrim.
3. Noteikt, ka gadījumā, ja Anita V. šā lēmuma 2.punktā noteiktajā termiņā izlieto zemes
nomas pirmtiesības, zemes vienība 14,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X piekrīt
Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” gadījumā,
ja Anita V. izmanto zemes nomas pirmtiesības, sagatavot un noslēgt ar Anitu V. zemes
nomas līgumu atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumiem Nr.644
„Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas
maksas aprēķināšanas kārtību”.
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prot.Nr.19, 74.p.

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanos Josifam K. uz zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu X Mežotnes pagastā
Bauskas novada pašvaldība 2012.gada 26.jūnijā ir saņēmusi Valsts zemes dienesta
Zemgales reģionālās nodaļas (turpmāk – VZD) 2012.gada 26.jūnija vēstuli Nr.2-04-Z/2788
(reģistrēta ar Nr.1548) un tai pievienoto sarakstu ar zemes vienībām, par kurām līdz 2011.gada
30.decembrim ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas Hipotēku un zemes banka” (turpmāk –
Hipotēku banka) nav noslēgti zemes izpirkuma (pirkuma) līgumi.
Iepazīstoties ar pašvaldības rīcībā esošajiem dokumentiem, Bauskas novada dome
konstatēja:
Ar VZD 2008.gada 7.novembrī lēmumu Josifam K. piešķirta īpašumā par samaksu
nekustamā īpašuma „X”, kas atrodas Bauskas novada Mežotnes pagastā, kadastra Nr.X, zemes
vienība 0,0811 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X.
Zemes vienība nav apbūvēta.
Josifs K. līdz 2011.gada 30.decembrim ar Hipotēku banku zemes izpirkuma (pirkuma)
līgumu nav noslēdzis. Zemes lietotājs nav izpildījis Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma (turpmāk – Pabeigšanas likums)
23.panta divpadsmitās daļas nosacījumus un atbilstoši šā likuma 25.panta pirmās daļas
4.punktam viņam zemes pastāvīgās lietošanas tiesības ir izbeigušās 2011.gada 30.decembrī.
Atbilstoši Pabeigšanas likuma 25.panta otrajai daļai persona, kurai zemes pastāvīgās
lietošanas tiesības izbeidzas 25.panta pirmajā daļā minētajos gadījumos vai kurai zemes
pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigušās saskaņā ar likumu „Par zemes reformas pabeigšanu
lauku apvidos”, iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi. Zemes nomas
līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes nomnieks nevēlas noslēgt
zemes nomas līgumu uz īsāku termiņu.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas
kārtību” 5.punktu, lai noslēgtu zemes nomas līgumu, pirmtiesīgā persona attiecīgajā vietējā
pašvaldībā iesniedz šādus dokumentus: iesniegumu, kurā norādīts zemes pastāvīgā lietotāja
vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese vai cita adrese, kurā persona ir sasniedzama,
nomājamā zemes platība, zemes lietošanas mērķis, iznomājamā zemesgabala robežu plānu.
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Pabeigšanas likuma 23.panta divpadsmito
daļu, 25.panta pirmās daļas 4.punktu, 25.panta otro un ceturto daļu, likuma „Par valsts un
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas
2.punktu, likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta trešo daļu, 15.panta
sesto daļu, Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas

kārtību” 2.punktu, Valsts zemes dienesta 2012.gada 26.jūnijā iesniegto informāciju, likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noteikt, ka Josifam K., personas kods X, dzīvesvietas adrese: X, Mežotne, Mežotnes
pag., Bauskas nov., LV-3918, zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz zemes vienību
0,0811 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X, kas atrodas Bauskas novada Mežotnes
pagastā, ir izbeigušās Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 4.punktā un 23.panta
divpadsmitās daļas noteiktajā datumā – 2011.gada 30.decembrī.
2. Noteikt, ka Josifs K. iegūst zemes nomas pirmtiesības uz zemes vienību 0,0811 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu X, un šīs tiesības izlietojamas viena gada laikā no zemes
pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanās dienas, tas ir, līdz 2012.gada 30.decembrim.
3. Noteikt, ka gadījumā, ja Josifs K. šā lēmuma 2.punktā noteiktajā termiņā izlieto zemes
nomas pirmtiesības, zemes vienība 0,0811 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X piekrīt
Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” gadījumā,
ja Josifs K. izmanto zemes nomas pirmtiesības, sagatavot un noslēgt ar Josifu K. zemes
nomas līgumu atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumiem Nr.644
„Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas
maksas aprēķināšanas kārtību”.
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prot.Nr.19, 75.p.

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanos Uldim Dz. uz zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu X Mežotnes pagastā
Bauskas novada pašvaldība 2012.gada 26.jūnijā ir saņēmusi Valsts zemes dienesta
Zemgales reģionālās nodaļas (turpmāk – VZD) 2012.gada 26.jūnija vēstuli Nr.2-04-Z/2788
(reģistrēta ar Nr.1548) un tai pievienoto sarakstu ar zemes vienībām, par kurām līdz 2011.gada
30.decembrim ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas Hipotēku un zemes banka” (turpmāk –
Hipotēku banka) nav noslēgti zemes izpirkuma (pirkuma) līgumi.
Iepazīstoties ar pašvaldības rīcībā esošajiem dokumentiem, Bauskas novada dome
konstatēja:
Ar VZD 2009.gada 5.novembra lēmumu Uldim Dz. piešķirta īpašumā par samaksu
nekustamā īpašuma „X”, kas atrodas Bauskas novada Mežotnes pagastā, kadastra Nr.X, zemes
vienība 0,2294 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X.
Zemes vienība ir apbūvēta.
Uldis Dz. līdz 2011.gada 30.decembrim ar Hipotēku banku zemes izpirkuma (pirkuma)
līgumu nav noslēdzis. Zemes lietotājs nav izpildījis Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma (turpmāk – Pabeigšanas likums)
23.panta divpadsmitās daļas nosacījumus un atbilstoši šā likuma 25.panta pirmās daļas
4.punktam viņam zemes pastāvīgās lietošanas tiesības ir izbeigušās 2011.gada 30.decembrī.
Atbilstoši Pabeigšanas likuma 25.panta otrajai daļai persona, kurai zemes pastāvīgās
lietošanas tiesības izbeidzas 25.panta pirmajā daļā minētajos gadījumos vai kurai zemes
pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigušās saskaņā ar likumu „Par zemes reformas pabeigšanu
lauku apvidos”, iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi. Zemes nomas
līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes nomnieks nevēlas noslēgt
zemes nomas līgumu uz īsāku termiņu.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas
kārtību” 5.punktu, lai noslēgtu zemes nomas līgumu, pirmtiesīgā persona attiecīgajā vietējā
pašvaldībā iesniedz šādus dokumentus: iesniegumu, kurā norādīts zemes pastāvīgā lietotāja
vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese vai cita adrese, kurā persona ir sasniedzama,
nomājamā zemes platība, zemes lietošanas mērķis, iznomājamā zemesgabala robežu plānu.
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Pabeigšanas likuma 23.panta divpadsmito
daļu, 25.panta pirmās daļas 4.punktu, 25.panta otro un ceturto daļu, likuma „Par valsts un
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas
2.punktu, likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta trešo daļu, 15.panta
sesto daļu, Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas

kārtību” 2.punktu, Valsts zemes dienesta 2012.gada 26.jūnijā iesniegto informāciju, likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noteikt, ka Uldim Dz., personas kods X, dzīvesvietas adrese: X, Strēlnieki, Mežotnes
pag., Bauskas nov., LV-3926, zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz zemes vienību
0,2294 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X, kas atrodas Bauskas novada Mežotnes
pagastā, ir izbeigušās Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 4.punktā un 23.panta
divpadsmitās daļas noteiktajā datumā – 2011.gada 30.decembrī.
2. Noteikt, ka Uldis Dz. iegūst zemes nomas pirmtiesības uz zemes vienību 0,2294 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu X, un šīs tiesības izlietojamas viena gada laikā no zemes
pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanās dienas, tas ir, līdz 2012.gada 30.decembrim.
3. Noteikt, ka zemes vienība 0,2294 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X piekrīt Bauskas
novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” sagatavot
un noslēgt ar Uldi Dz. zemes nomas līgumu atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada
30.augusta noteikumiem Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas
līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību”.
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Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanos Staņislavai R. V. uz zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu X Mežotnes pagastā
Bauskas novada pašvaldība 2012.gada 26.jūnijā ir saņēmusi Valsts zemes dienesta
Zemgales reģionālās nodaļas (turpmāk – VZD) 2012.gada 26.jūnija vēstuli Nr.2-04-Z/2788
(reģistrēta ar Nr.1548) un tai pievienoto sarakstu ar zemes vienībām, par kurām līdz 2011.gada
30.decembrim ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas Hipotēku un zemes banka” (turpmāk –
Hipotēku banka) nav noslēgti zemes izpirkuma (pirkuma) līgumi.
Iepazīstoties ar pašvaldības rīcībā esošajiem dokumentiem, Bauskas novada dome
konstatēja:
Ar VZD 2007.gada 28.decembra lēmumu Staņislavai R. V. piešķirta īpašumā par
samaksu nekustamā īpašuma „X”, kas atrodas Bauskas novada Mežotnes pagastā, kadastra Nr.X,
zemes vienība 0,3388 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X.
Staņislava R. V. ir mirusi.
Zemes vienība ir apbūvēta.
Staņislava R. V. līdz 2011.gada 30.decembrim ar Hipotēku banku zemes izpirkuma
(pirkuma) līgumu nav noslēgusi. Zemes lietotāja nav izpildījusi Valsts un pašvaldību īpašuma
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma (turpmāk –
Pabeigšanas likums) 23.panta divpadsmitās daļas nosacījumus un atbilstoši šā likuma 25.panta
pirmās daļas 4.punktam viņai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības ir izbeigušās 2011.gada
30.decembrī.
Atbilstoši Pabeigšanas likuma 25.panta otrajai daļai persona, kurai zemes pastāvīgās
lietošanas tiesības izbeidzas 25.panta pirmajā daļā minētajos gadījumos vai kurai zemes
pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigušās saskaņā ar likumu „Par zemes reformas pabeigšanu
lauku apvidos”, iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi. Zemes nomas
līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes nomnieks nevēlas noslēgt
zemes nomas līgumu uz īsāku termiņu.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas
kārtību” 5.punktu, lai noslēgtu zemes nomas līgumu, pirmtiesīgā persona attiecīgajā vietējā
pašvaldībā iesniedz šādus dokumentus: iesniegumu, kurā norādīts zemes pastāvīgā lietotāja
vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese vai cita adrese, kurā persona ir sasniedzama,
nomājamā zemes platība, zemes lietošanas mērķis, iznomājamā zemesgabala robežu plānu.
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Pabeigšanas likuma 23.panta divpadsmito
daļu, 25.panta pirmās daļas 4.punktu, 25.panta otro un ceturto daļu, likuma „Par valsts un
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas
2.punktu, likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta trešo daļu, 15.panta
sesto daļu, Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par

neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas
kārtību” 2.punktu, Valsts zemes dienesta 2012.gada 26.jūnijā iesniegto informāciju, likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noteikt, ka Staņislavai R. V., personas kods X, pēdējā dzīvesvietas adrese: „X”,
Mežotnes pag., Bauskas nov., LV-3926, zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz zemes
vienību 0,3388 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X, kas atrodas Bauskas novada
Mežotnes pagastā, ir izbeigušās Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas
4.punktā un 23.panta divpadsmitās daļas noteiktajā datumā – 2011.gada 30.decembrī.
2. Noteikt, ka Staņislavas R. V. iespējamie mantinieki iegūst zemes nomas pirmtiesības uz
zemes vienību 0,3388 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X, un šīs tiesības izlietojamas
viena gada laikā no zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanās dienas, tas ir, līdz
2012.gada 30.decembrim.
3. Noteikt, ka zemes vienība 0,3388 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X piekrīt Bauskas
novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” sagatavot
un noslēgt ar Staņislavas R. V. iespējamajiem mantiniekiem zemes nomas līgumu
atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumiem Nr.644 „Noteikumi par
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas
aprēķināšanas kārtību”.
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Par zemesgabalu 1,5 ha platībā „X” un 1,4 ha platībā „X” Gailīšu pagastā
iznomāšanu
Bauskas novada domē 2012.gada 27.septembrī saņemts Laimas R. iesniegums (reģistrēts
ar Nr.3-14.26/785), kurā tiek lūgts Bauskas novada domei iznomāt zemesgabalus 1,5 ha platībā
„X” un 1,4 ha platībā „X” Gailīšu pagastā.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
Nekustamais īpašums „X”, kadastra Nr.X, pieder pašvaldībai saskaņā ar Bauskas rajona
tiesas zemesgrāmatu nodaļas Gailīšu pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.100000428325.
Nekustamais īpašums „X”, kadastra Nr. X, pieder pašvaldībai saskaņā ar Bauskas rajona
tiesas zemesgrāmatu nodaļas Gailīšu pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.100000427963.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
valsts vai pašvaldības zemes nomu” 15.punktu informācija par iznomājamām zemes vienībām
2012.gada 20.septembrī tika izlikta Bauskas novada pašvaldības ēkā, Gailīšu pagasta pārvaldē un
publicēta pašvaldības mājaslapā internetā sadaļā „Zemes noma”. Citas personas nav izteikušas
vēlēšanos nomāt šos zemesgabalus.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi
par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 18.3.punktu, Bauskas novada domes 2010.gada
25.novembra saistošo noteikumu Nr.30 „Par neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību un
nomas maksas apmēru” 5.2.un 22.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Iznomāt Laimai R., dzīvesvietas adrese: „X”, Gailīšu pag., Bauskas nov., LV-3931,
zemesgabalus 1,5 ha platībā „X” un 1,4 ha platībā „X” Gailīšu pagastā lauksaimnieciskajai
izmantošanai.
2. Noteikt nomas maksu gadā 3 % no zemes kadastrālās vērtības.
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei ,,Bauskas novada administrācija” sagatavot un
noslēgt ar Laimu R. šā lēmuma 1.punktā minētās zemes nomas līgumu atbilstoši Ministru
kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 ,,Noteikumi par valsts vai pašvaldības
zemes nomu” un Bauskas novada domes 2010.gada 25.novembra saistošajiem noteikumiem
Nr.30 „Par neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību un nomas maksas apmēru”.
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Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanos Andrim Z. uz zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu X Gailīšu pagastā
Bauskas novada pašvaldība 2012.gada 26.jūnijā ir saņēmusi Valsts zemes dienesta
Zemgales reģionālās nodaļas (turpmāk – VZD) 2012.gada 26.jūnija vēstuli Nr.2-04-Z/2788
(reģistrēta ar Nr.1548) un tai pievienoto sarakstu ar zemes vienībām, par kurām līdz 2011.gada
30.decembrim ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas Hipotēku un zemes banka” (turpmāk –
Hipotēku banka) nav noslēgti zemes izpirkuma (pirkuma) līgumi.
Iepazīstoties ar pašvaldības rīcībā esošajiem dokumentiem, Bauskas novada dome
konstatēja:
Ar VZD 2009.gada 6.oktobra lēmumu Andrim Z. piešķirta īpašumā par samaksu
nekustamā īpašuma „X”, kas atrodas Bauskas novada Gailīšu pagastā, kadastra Nr.X, zemes
vienība 0,0102 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X.
Zemes vienība ir apbūvēta.
Andris Z. līdz 2011.gada 30.decembrim ar Hipotēku banku zemes izpirkuma (pirkuma)
līgumu nav noslēdzis. Zemes lietotājs nav izpildījis Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma (turpmāk – Pabeigšanas likums)
23.panta divpadsmitās daļas nosacījumus un atbilstoši šā likuma 25.panta pirmās daļas
4.punktam viņam zemes pastāvīgās lietošanas tiesības ir izbeigušās 2011.gada 30.decembrī.
Atbilstoši Pabeigšanas likuma 25.panta otrajai daļai persona, kurai zemes pastāvīgās
lietošanas tiesības izbeidzas 25.panta pirmajā daļā minētajos gadījumos vai kurai zemes
pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigušās saskaņā ar likumu „Par zemes reformas pabeigšanu
lauku apvidos”, iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi. Zemes nomas
līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes nomnieks nevēlas noslēgt
zemes nomas līgumu uz īsāku termiņu.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas
kārtību” 5.punktu, lai noslēgtu zemes nomas līgumu, pirmtiesīgā persona attiecīgajā vietējā
pašvaldībā iesniedz šādus dokumentus: iesniegumu, kurā norādīts zemes pastāvīgā lietotāja
vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese vai cita adrese, kurā persona ir sasniedzama,
nomājamā zemes platība, zemes lietošanas mērķis, iznomājamā zemesgabala robežu plānu.
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Pabeigšanas likuma 23.panta divpadsmito
daļu, 25.panta pirmās daļas 4.punktu, 25.panta otro un ceturto daļu, likuma „Par valsts un
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas
2.punktu, likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta trešo daļu, 15.panta
sesto daļu, Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas

kārtību” 2.punktu, Valsts zemes dienesta 2012.gada 26.jūnijā iesniegto informāciju, likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noteikt, ka Andrim Z., personas kods X, dzīvesvietas adrese: X, Uzvara, Gailīšu pag.,
Bauskas nov., LV-3931, zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz zemes vienību 0,0102 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu X, kas atrodas Bauskas novada Gailīšu pagastā, ir
izbeigušās Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 4.punktā un 23.panta
divpadsmitās daļas noteiktajā datumā – 2011.gada 30.decembrī.
2. Noteikt, ka Andris Z. iegūst zemes nomas pirmtiesības uz zemes vienību 0,0102 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu X, un šīs tiesības izlietojamas viena gada laikā no zemes
pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanās dienas, tas ir, līdz 2012.gada 30.decembrim.
3. Noteikt, ka zemes vienība 0,0102 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X piekrīt Bauskas
novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” sagatavot
un noslēgt ar Andri Z. zemes nomas līgumu atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada
30.augusta noteikumiem Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas
līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību”.
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Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanos Daļai P. uz 5/6 domājamām daļām
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu X Gailīšu pagastā
Bauskas novada pašvaldība 2012.gada 26.jūnijā ir saņēmusi Valsts zemes dienesta
Zemgales reģionālās nodaļas (turpmāk – VZD) 2012.gada 26.jūnija vēstuli Nr.2-04-Z/2788
(reģistrēta ar Nr.1548) un tai pievienoto sarakstu ar zemes vienībām, par kurām līdz 2011.gada
30.decembrim ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas Hipotēku un zemes banka” (turpmāk –
Hipotēku banka) nav noslēgti zemes izpirkuma (pirkuma) līgumi.
Iepazīstoties ar pašvaldības rīcībā esošajiem dokumentiem, Bauskas novada dome
konstatēja:
Ar VZD 2007.gada 16.maija lēmumu Daļai P. piešķirtas īpašumā par samaksu 5/6
domājamās daļas nekustamā īpašuma „X”, kas atrodas Bauskas novada Gailīšu pagasta Birzgaļu
ciemā, kadastra Nr.X, zemes vienības 0,125 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X.
Zemes vienība ir apbūvēta.
Daļa P. līdz 2011.gada 30.decembrim ar Hipotēku banku zemes izpirkuma (pirkuma)
līgumu nav noslēgusi. Zemes lietotāja nav izpildījusi Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma (turpmāk – Pabeigšanas likums)
23.panta divpadsmitās daļas nosacījumus un atbilstoši šā likuma 25.panta pirmās daļas
4.punktam viņai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības ir izbeigušās 2011.gada 30.decembrī.
Atbilstoši Pabeigšanas likuma 25.panta otrajai daļai persona, kurai zemes pastāvīgās
lietošanas tiesības izbeidzas 25.panta pirmajā daļā minētajos gadījumos vai kurai zemes
pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigušās saskaņā ar likumu „Par zemes reformas pabeigšanu
lauku apvidos”, iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi. Zemes nomas
līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes nomnieks nevēlas noslēgt
zemes nomas līgumu uz īsāku termiņu. Saskaņā ar Pabeigšanas likuma 25.panta ceturto daļu par
zemi, kas nepieciešama zemes lietotājam viņam piederošo ēku (būvju) uzturēšanai noslēdzams
zemes nomas līgums, un ēku (būvju) īpašnieks to turpmāk var atsavināt Publiskas personas
mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā, bet tā nav atsavināma vai iznomājama citai
personai.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas
kārtību” 5.punktu, lai noslēgtu zemes nomas līgumu, pirmtiesīgā persona attiecīgajā vietējā
pašvaldībā iesniedz šādus dokumentus: iesniegumu, kurā norādīts zemes pastāvīgā lietotāja
vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese vai cita adrese, kurā persona ir sasniedzama,
nomājamā zemes platība, zemes lietošanas mērķis, iznomājamā zemesgabala robežu plānu. Ja uz
iznomājamās zemes atrodas ēkas (būves) – dokumentus, kas apliecina īpašumtiesības uz
attiecīgajām ēkām (būvēm).

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Pabeigšanas likuma 23.panta divpadsmito
daļu, 25.panta pirmās daļas 4.punktu, 25.panta otro un ceturto daļu, likuma „Par valsts un
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas
1.punktu, likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta trešo daļu, 15.panta
sesto daļu, Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas
kārtību” 2.punktu, Valsts zemes dienesta 2012.gada 26.jūnijā iesniegto informāciju, likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noteikt, ka Daļai P., personas kods X, dzīvesvietas adrese: X, Birzgaļi, Gailīšu pag.,
Bauskas nov., LV-3931, zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz 5/6 domājamām daļām
zemes vienības 0,125 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X, kas atrodas Bauskas novada
Gailīšu pagasta Birzgaļu ciemā, ir izbeigušās Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas
4.punktā, 23.panta divpadsmitās daļas noteiktajā datumā – 2011.gada 30.decembrī.
2. Noteikt, ka 5/6 domājamās daļas zemes vienības 0,125 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
X, piekrīt Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
3. Noteikt, ka Daļai P. jānoslēdz zemes nomas līgums par piederošo ēku uzturēšanai
nepieciešamām 5/6 domājamām daļām zemes vienības 0,125 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu X.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” noslēgt ar
Daļu P. šā lēmuma 1.punktā minētās zemes nomas līgumu, atbilstoši Ministru kabineta
2005.gada 30.augusta noteikumiem Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus
zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību”.
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prot.Nr.19, 80.p.

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanos Dailim M. uz zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu X Gailīšu pagastā
Bauskas novada pašvaldība 2012.gada 26.jūnijā ir saņēmusi Valsts zemes dienesta
Zemgales reģionālās nodaļas (turpmāk – VZD) 2012.gada 26.jūnija vēstuli Nr.2-04-Z/2788
(reģistrēta ar Nr.1548) un tai pievienoto sarakstu ar zemes vienībām, par kurām līdz 2011.gada
30.decembrim ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas Hipotēku un zemes banka” (turpmāk –
Hipotēku banka) nav noslēgti zemes izpirkuma (pirkuma) līgumi.
Iepazīstoties ar pašvaldības rīcībā esošajiem dokumentiem, Bauskas novada dome
konstatēja:
Ar VZD 2009.gada 6.oktobra lēmumu Dailim M. piešķirta īpašumā par samaksu
nekustamā īpašuma „X”, kas atrodas Bauskas novada Gailīšu pagastā, kadastra Nr.X, zemes
vienība 0,0138 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X.
Zemes vienība ir apbūvēta.
Dailis M. līdz 2011.gada 30.decembrim ar Hipotēku banku zemes izpirkuma (pirkuma)
līgumu nav noslēdzis. Zemes lietotājs nav izpildījis Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma (turpmāk – Pabeigšanas likums)
23.panta divpadsmitās daļas nosacījumus un atbilstoši šā likuma 25.panta pirmās daļas
4.punktam viņam zemes pastāvīgās lietošanas tiesības ir izbeigušās 2011.gada 30.decembrī.
Atbilstoši Pabeigšanas likuma 25.panta otrajai daļai persona, kurai zemes pastāvīgās
lietošanas tiesības izbeidzas 25.panta pirmajā daļā minētajos gadījumos vai kurai zemes
pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigušās saskaņā ar likumu „Par zemes reformas pabeigšanu
lauku apvidos”, iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi. Zemes nomas
līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes nomnieks nevēlas noslēgt
zemes nomas līgumu uz īsāku termiņu.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas
kārtību” 5.punktu, lai noslēgtu zemes nomas līgumu, pirmtiesīgā persona attiecīgajā vietējā
pašvaldībā iesniedz šādus dokumentus: iesniegumu, kurā norādīts zemes pastāvīgā lietotāja
vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese vai cita adrese, kurā persona ir sasniedzama,
nomājamā zemes platība, zemes lietošanas mērķis, iznomājamā zemesgabala robežu plānu.
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Pabeigšanas likuma 23.panta divpadsmito
daļu, 25.panta pirmās daļas 4.punktu, 25.panta otro un ceturto daļu, likuma „Par valsts un
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas
2.punktu, likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta trešo daļu, 15.panta
sesto daļu, Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas

kārtību” 2.punktu, Valsts zemes dienesta 2012.gada 26.jūnijā iesniegto informāciju, likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noteikt, ka Dailim M., personas kods X, dzīvesvietas adrese: X, Pamūša, Gailīšu pag.,
Bauskas nov., LV-3931, zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz zemes vienību 0,0138 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu X, kas atrodas Bauskas novada Gailīšu pagastā, ir
izbeigušās Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 4.punktā un 23.panta
divpadsmitās daļas noteiktajā datumā – 2011.gada 30.decembrī.
2. Noteikt, ka Dailis M. iegūst zemes nomas pirmtiesības uz zemes vienību 0,0138 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu X, un šīs tiesības izlietojamas viena gada laikā no zemes
pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanās dienas, tas ir, līdz 2012.gada 30.decembrim.
3. Noteikt, ka zemes vienība 0,0138 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X piekrīt Bauskas
novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” sagatavot
un noslēgt ar Daili M. zemes nomas līgumu atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada
30.augusta noteikumiem Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas
līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību”.
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prot.Nr.19, 81.p.

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanos Jeļenai M. uz 1/6 domājamo daļu
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu X Gailīšu pagastā
Bauskas novada pašvaldība 2012.gada 26.jūnijā ir saņēmusi Valsts zemes dienesta
Zemgales reģionālās nodaļas (turpmāk – VZD) 2012.gada 26.jūnija vēstuli Nr.2-04-Z/2788
(reģistrēta ar Nr.1548) un tai pievienoto sarakstu ar zemes vienībām, par kurām līdz 2011.gada
30.decembrim ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas Hipotēku un zemes banka” (turpmāk –
Hipotēku banka) nav noslēgti zemes izpirkuma (pirkuma) līgumi.
Iepazīstoties ar pašvaldības rīcībā esošajiem dokumentiem, Bauskas novada dome
konstatēja:
Ar VZD 2007.gada 16.maija lēmumu Jeļenai M. piešķirta īpašumā par samaksu 1/6
domājamā daļa nekustamā īpašuma „X”, kas atrodas Bauskas novada Gailīšu pagasta Birzgaļu
ciemā, kadastra Nr.X, zemes vienības 0,125 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X.
Zemes vienība ir apbūvēta.
Jeļena M. līdz 2011.gada 30.decembrim ar Hipotēku banku zemes izpirkuma (pirkuma)
līgumu nav noslēgusi. Zemes lietotāja nav izpildījusi Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma (turpmāk – Pabeigšanas likums)
23.panta divpadsmitās daļas nosacījumus un atbilstoši šā likuma 25.panta pirmās daļas
4.punktam viņai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības ir izbeigušās 2011.gada 30.decembrī.
Atbilstoši Pabeigšanas likuma 25.panta otrajai daļai persona, kurai zemes pastāvīgās
lietošanas tiesības izbeidzas 25.panta pirmajā daļā minētajos gadījumos vai kurai zemes
pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigušās saskaņā ar likumu „Par zemes reformas pabeigšanu
lauku apvidos”, iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi. Zemes nomas
līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes nomnieks nevēlas noslēgt
zemes nomas līgumu uz īsāku termiņu. Saskaņā ar Pabeigšanas likuma 25.panta ceturto daļu par
zemi, kas nepieciešama zemes lietotājam viņam piederošo ēku (būvju) uzturēšanai noslēdzams
zemes nomas līgums, un ēku (būvju) īpašnieks to turpmāk var atsavināt Publiskas personas
mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā, bet tā nav atsavināma vai iznomājama citai
personai.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas
kārtību” 5.punktu, lai noslēgtu zemes nomas līgumu, pirmtiesīgā persona attiecīgajā vietējā
pašvaldībā iesniedz šādus dokumentus: iesniegumu, kurā norādīts zemes pastāvīgā lietotāja
vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese vai cita adrese, kurā persona ir sasniedzama,
nomājamā zemes platība, zemes lietošanas mērķis, iznomājamā zemesgabala robežu plānu. Ja uz
iznomājamās zemes atrodas ēkas (būves) – dokumentus, kas apliecina īpašumtiesības uz
attiecīgajām ēkām (būvēm).

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Pabeigšanas likuma 23.panta divpadsmito
daļu, 25.panta pirmās daļas 4.punktu, 25.panta otro un ceturto daļu, likuma „Par valsts un
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas
1.punktu, likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta trešo daļu, 15.panta
sesto daļu, Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas
kārtību” 2.punktu, Valsts zemes dienesta 2012.gada 26.jūnijā iesniegto informāciju, likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noteikt, ka Jeļenai M., personas kods X, dzīvesvietas adrese: X, Birzgaļi, Gailīšu pag.,
Bauskas nov., LV-3931, zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz 1/6 domājamo daļu
zemes vienības 0,125 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X, kas atrodas Bauskas novada
Gailīšu pagasta Birzgaļu ciemā, ir izbeigušās Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas
4.punktā, 23.panta divpadsmitās daļas noteiktajā datumā – 2011.gada 30.decembrī.
2. Noteikt, ka 1/6 domājamā daļa zemes vienības 0,125 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
X, piekrīt Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
3. Noteikt, ka Jeļenai M. jānoslēdz zemes nomas līgums par piederošo ēku uzturēšanai
nepieciešamo 1/6 domājamo daļu zemes vienības 0,125 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu X.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” noslēgt ar
Jeļenu M. šā lēmuma 1.punktā minētās zemes nomas līgumu, atbilstoši Ministru kabineta
2005.gada 30.augusta noteikumiem Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus
zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību”.
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prot.Nr.19, 82.p.

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanos Dzintaram R. uz zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu X Gailīšu pagastā
Bauskas novada pašvaldība 2012.gada 26.jūnijā ir saņēmusi Valsts zemes dienesta
Zemgales reģionālās nodaļas (turpmāk – VZD) 2012.gada 26.jūnija vēstuli Nr.2-04-Z/2788
(reģistrēta ar Nr.1548) un tai pievienoto sarakstu ar zemes vienībām, par kurām līdz 2011.gada
30.decembrim ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas Hipotēku un zemes banka” (turpmāk –
Hipotēku banka) nav noslēgti zemes izpirkuma (pirkuma) līgumi.
Iepazīstoties ar pašvaldības rīcībā esošajiem dokumentiem, Bauskas novada dome
konstatēja:
Ar VZD 2007.gada 27.decembra lēmumu Dzintaram R. piešķirta īpašumā par samaksu
nekustamā īpašuma „X”, kas atrodas Bauskas novada Gailīšu pagastā, kadastra Nr.X, zemes
vienība 1,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X.
Zemes vienība ir apbūvēta.
Dzintars R. līdz 2011.gada 30.decembrim ar Hipotēku banku zemes izpirkuma (pirkuma)
līgumu nav noslēdzis. Zemes lietotājs nav izpildījis Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma (turpmāk – Pabeigšanas likums)
23.panta divpadsmitās daļas nosacījumus un atbilstoši šā likuma 25.panta pirmās daļas
4.punktam viņam zemes pastāvīgās lietošanas tiesības ir izbeigušās 2011.gada 30.decembrī.
Atbilstoši Pabeigšanas likuma 25.panta otrajai daļai persona, kurai zemes pastāvīgās
lietošanas tiesības izbeidzas 25.panta pirmajā daļā minētajos gadījumos vai kurai zemes
pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigušās saskaņā ar likumu „Par zemes reformas pabeigšanu
lauku apvidos”, iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi. Zemes nomas
līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes nomnieks nevēlas noslēgt
zemes nomas līgumu uz īsāku termiņu.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas
kārtību” 5.punktu, lai noslēgtu zemes nomas līgumu, pirmtiesīgā persona attiecīgajā vietējā
pašvaldībā iesniedz šādus dokumentus: iesniegumu, kurā norādīts zemes pastāvīgā lietotāja
vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese vai cita adrese, kurā persona ir sasniedzama,
nomājamā zemes platība, zemes lietošanas mērķis, iznomājamā zemesgabala robežu plānu.
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Pabeigšanas likuma 23.panta divpadsmito
daļu, 25.panta pirmās daļas 4.punktu, 25.panta otro un ceturto daļu, likuma „Par valsts un
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas
2.punktu, likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta trešo daļu, 15.panta
sesto daļu, Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas

kārtību” 2.punktu, Valsts zemes dienesta 2012.gada 26.jūnijā iesniegto informāciju, likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noteikt, ka Dzintaram R., personas kods X, dzīvesvietas adrese: „X”, Gailīšu pag.,
Bauskas nov., LV-3931, zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz zemes vienību 1,5 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu X, kas atrodas Bauskas novada Gailīšu pagastā, ir
izbeigušās Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 4.punktā un 23.panta
divpadsmitās daļas noteiktajā datumā – 2011.gada 30.decembrī.
2. Noteikt, ka Dzintars R. iegūst zemes nomas pirmtiesības uz zemes vienību 1,5 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu X, un šīs tiesības izlietojamas viena gada laikā no zemes
pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanās dienas, tas ir, līdz 2012.gada 30.decembrim.
3. Noteikt, ka zemes vienība 1,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X piekrīt Bauskas
novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” sagatavot
un noslēgt ar Dzintaru R. zemes nomas līgumu atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada
30.augusta noteikumiem Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas
līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību”.
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Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu X Codes pagastā piekritību,
nosaukuma piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu
Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālās nodaļa 2012.gada 19.septembrī sastādījusi
aktu (Nr.14-06-Z1/197) par zemes vienības 1,74 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X iekļaušanu
rezerves zemes fondā.
Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā definētajam terminam zemes
starpgabali lauku apvidos ir zemesgabali, kuriem nav iespējams nodrošināt pieslēgumu
koplietošanas ielai (ceļam).
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu X atbilst starpgabala statusam, jo tai nav
iespējams nodrošināt piekļuvi koplietošanas ceļam.
Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 4.punktu, zemes reformas laikā pašvaldībai
piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatās ierakstāma zeme, kura ir strapgabals.
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 11.b punktu,
likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”
3.panta otrās daļas 4.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.996
„Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk
izmantojam zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo
zemi” 13.punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.panta otro daļu,
Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 ,,Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 18.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noteikt, ka zemes vienība 1,74 ha platībā, kadastra apzīmējums X, ir starpgabals, piekrīt
Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
2. Zemes vienībai 1,74 ha platībā, kadastra apzīmējums X, piešķirt nosaukumu „X”.
3. Zemes vienībai 1,74 ha platībā, kadastra apzīmējums X, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.
4. Noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.
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Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu X Codes pagastā piekritību,
nosaukuma piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu
Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālās nodaļa 2012.gada 19.septembrī sastādījusi
aktu (Nr.14-06-Z1/197) par zemes vienības 0,24 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X iekļaušanu
rezerves zemes fondā.
Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā definētajam terminam zemes
starpgabali lauku apvidos ir zemesgabali, kuriem nav iespējams nodrošināt pieslēgumu
koplietošanas ielai (ceļam).
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu X atbilst starpgabala statusam, jo tai nav
iespējams nodrošināt piekļuvi koplietošanas ielai.
Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 4.punktu, zemes reformas laikā pašvaldībai
piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatās ierakstāma zeme, kura ir strapgabals.
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 11.b punktu,
likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”
3.panta otrās daļas 4.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.996
„Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk
izmantojam zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo
zemi” 13.punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.panta otro daļu,
Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 ,,Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 18.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noteikt, ka zemes vienība 0,24 ha platībā, kadastra apzīmējums X, ir starpgabals, piekrīt
Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
2. Zemes vienībai 0,24 ha platībā, kadastra apzīmējums X, piešķirt nosaukumu „X”.
3. Zemes vienībai 0,24 ha platībā, kadastra apzīmējums X, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.
4. Noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.
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Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanos Sanitai M. uz zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu X Codes pagastā
Bauskas novada pašvaldība 2012.gada 26.jūnijā ir saņēmusi Valsts zemes dienesta
Zemgales reģionālās nodaļas (turpmāk – VZD) 2012.gada 26.jūnija vēstuli Nr.2-04-Z/2788
(reģistrēta ar Nr.1548) un tai pievienoto sarakstu ar zemes vienībām, par kurām līdz 2011.gada
30.decembrim ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas Hipotēku un zemes banka” (turpmāk –
Hipotēku banka) nav noslēgti zemes izpirkuma (pirkuma) līgumi.
Iepazīstoties ar pašvaldības rīcībā esošajiem dokumentiem, Bauskas novada dome
konstatēja:
Ar VZD 2000.gada 17.jūlija lēmumu Sanitai M. piešķirta īpašumā par samaksu
nekustamā īpašuma „X”, kas atrodas Bauskas novada Codes pagastā, kadastra Nr.X, zemes
vienība 0,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X.
Zemes vienība ir apbūvēta.
Sanita M. līdz 2011.gada 30.decembrim ar Hipotēku banku zemes izpirkuma (pirkuma)
līgumu nav noslēgusi. Zemes lietotāja nav izpildījusi Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma (turpmāk – Pabeigšanas likums)
23.panta divpadsmitās daļas nosacījumus un atbilstoši šā likuma 25.panta pirmās daļas
4.punktam viņai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības ir izbeigušās 2011.gada 30.decembrī.
Atbilstoši Pabeigšanas likuma 25.panta otrajai daļai persona, kurai zemes pastāvīgās
lietošanas tiesības izbeidzas 25.panta pirmajā daļā minētajos gadījumos vai kurai zemes
pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigušās saskaņā ar likumu „Par zemes reformas pabeigšanu
lauku apvidos”, iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi. Zemes nomas
līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes nomnieks nevēlas noslēgt
zemes nomas līgumu uz īsāku termiņu.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas
kārtību” 5.punktu, lai noslēgtu zemes nomas līgumu, pirmtiesīgā persona attiecīgajā vietējā
pašvaldībā iesniedz šādus dokumentus: iesniegumu, kurā norādīts zemes pastāvīgā lietotāja
vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese vai cita adrese, kurā persona ir sasniedzama,
nomājamā zemes platība, zemes lietošanas mērķis, iznomājamā zemesgabala robežu plānu.
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Pabeigšanas likuma 23.panta divpadsmito
daļu, 25.panta pirmās daļas 4.punktu, 25.panta otro un ceturto daļu, likuma „Par valsts un
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas
2.punktu, likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta trešo daļu, 15.panta
sesto daļu, Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas

kārtību” 2.punktu, Valsts zemes dienesta 2012.gada 26.jūnijā iesniegto informāciju, likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noteikt, ka Sanitai M., personas kods X, dzīvesvietas adrese: X, Rīga, LV-1010, zemes
pastāvīgās lietošanas tiesības uz zemes vienību 0,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X,
kas atrodas Bauskas novada Codes pagastā, ir izbeigušās Valsts un pašvaldību īpašuma
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta
pirmās daļas 4.punktā un 23.panta divpadsmitās daļas noteiktajā datumā – 2011.gada
30.decembrī.
2. Noteikt, ka Sanita M. iegūst zemes nomas pirmtiesības uz zemes vienību 0,3 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu X, un šīs tiesības izlietojamas viena gada laikā no zemes pastāvīgās
lietošanas tiesību izbeigšanās dienas, tas ir, līdz 2012.gada 30.decembrim.
3. Noteikt, ka zemes vienība 0,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X piekrīt Bauskas
novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” sagatavot
un noslēgt ar Sanitu M. zemes nomas līgumu atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada
30.augusta noteikumiem Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas
līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību”.
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Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanos Edgaram K. uz zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu X Codes pagastā
Bauskas novada pašvaldība 2012.gada 26.jūnijā ir saņēmusi Valsts zemes dienesta
Zemgales reģionālās nodaļas (turpmāk – VZD) 2012.gada 26.jūnija vēstuli Nr.2-04-Z/2788
(reģistrēta ar Nr.1548) un tai pievienoto sarakstu ar zemes vienībām, par kurām līdz 2011.gada
30.decembrim ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas Hipotēku un zemes banka” (turpmāk –
Hipotēku banka) nav noslēgti zemes izpirkuma (pirkuma) līgumi.
Iepazīstoties ar pašvaldības rīcībā esošajiem dokumentiem, Bauskas novada dome
konstatēja:
Ar VZD 2009.gada 30.septembra lēmumu Edgaram K. piešķirta īpašumā par samaksu
nekustamā īpašuma „X”, kas atrodas Bauskas novada Codes pagastā, kadastra Nr.X, zemes
vienība 0,138 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X.
Zemes vienība ir apbūvēta.
Edgars K. līdz 2011.gada 30.decembrim ar Hipotēku banku zemes izpirkuma (pirkuma)
līgumu nav noslēdzis. Zemes lietotājs nav izpildījis Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma (turpmāk – Pabeigšanas likums)
23.panta divpadsmitās daļas nosacījumus un atbilstoši šā likuma 25.panta pirmās daļas
4.punktam viņam zemes pastāvīgās lietošanas tiesības ir izbeigušās 2011.gada 30.decembrī.
Atbilstoši Pabeigšanas likuma 25.panta otrajai daļai persona, kurai zemes pastāvīgās
lietošanas tiesības izbeidzas 25.panta pirmajā daļā minētajos gadījumos vai kurai zemes
pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigušās saskaņā ar likumu „Par zemes reformas pabeigšanu
lauku apvidos”, iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi. Zemes nomas
līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes nomnieks nevēlas noslēgt
zemes nomas līgumu uz īsāku termiņu.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas
kārtību” 5.punktu, lai noslēgtu zemes nomas līgumu, pirmtiesīgā persona attiecīgajā vietējā
pašvaldībā iesniedz šādus dokumentus: iesniegumu, kurā norādīts zemes pastāvīgā lietotāja
vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese vai cita adrese, kurā persona ir sasniedzama,
nomājamā zemes platība, zemes lietošanas mērķis, iznomājamā zemesgabala robežu plānu.
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Pabeigšanas likuma 23.panta divpadsmito
daļu, 25.panta pirmās daļas 4.punktu, 25.panta otro un ceturto daļu, likuma „Par valsts un
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas
2.punktu, likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta trešo daļu, 15.panta
sesto daļu, Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas

kārtību” 2.punktu, Valsts zemes dienesta 2012.gada 26.jūnijā iesniegto informāciju, likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noteikt, ka Edgaram K., personas kods X, dzīvesvietas adrese: „X”, Jauncode, Codes pag.,
Bauskas nov., LV-3901, zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz zemes vienību 0,138 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu X, kas atrodas Bauskas novada Codes pagastā, ir izbeigušās Valsts un
pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma
25.panta pirmās daļas 4.punktā un 23.panta divpadsmitās daļas noteiktajā datumā – 2011.gada
30.decembrī.
2. Noteikt, ka Edgars K. iegūst zemes nomas pirmtiesības uz zemes vienību 0,138 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu X, un šīs tiesības izlietojamas viena gada laikā no zemes pastāvīgās
lietošanas tiesību izbeigšanās dienas, tas ir, līdz 2012.gada 30.decembrim.
3. Noteikt, ka zemes vienība 0,138 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X piekrīt Bauskas novada
pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” sagatavot un
noslēgt ar Edgaru K. zemes nomas līgumu atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta
noteikumiem Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas
un nomas maksas aprēķināšanas kārtību”.

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

V.VEIPS

Latvijas Republika

BAUSKAS NOVADA DOME
Reģ. Nr. 90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
tālr. 63922238, fakss 63924522, e-pasts: dome@bauska.lv, www.bauska.lv

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2012.gada 25.oktobrī

prot.Nr.19, 87.p.

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanos Sergejam L. uz zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu X Codes pagastā
Bauskas novada pašvaldība 2012.gada 26.jūnijā ir saņēmusi Valsts zemes dienesta
Zemgales reģionālās nodaļas (turpmāk – VZD) 2012.gada 26.jūnija vēstuli Nr.2-04-Z/2788
(reģistrēta ar Nr.1548) un tai pievienoto sarakstu ar zemes vienībām, par kurām līdz 2011.gada
30.decembrim ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas Hipotēku un zemes banka” (turpmāk –
Hipotēku banka) nav noslēgti zemes izpirkuma (pirkuma) līgumi.
Iepazīstoties ar pašvaldības rīcībā esošajiem dokumentiem, Bauskas novada dome
konstatēja:
Ar VZD 2005.gada 12.maija lēmumu Sergejam L. piešķirta īpašumā par samaksu
nekustamā īpašuma „X”, kas atrodas Bauskas novada Codes pagastā, kadastra Nr.X, zemes
vienība 0,85 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X.
Zemes vienība nav apbūvēta.
Sergejs L. līdz 2011.gada 30.decembrim ar Hipotēku banku zemes izpirkuma (pirkuma)
līgumu nav noslēdzis. Zemes lietotājs nav izpildījis Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma (turpmāk – Pabeigšanas likums)
23.panta divpadsmitās daļas nosacījumus un atbilstoši šā likuma 25.panta pirmās daļas
4.punktam viņam zemes pastāvīgās lietošanas tiesības ir izbeigušās 2011.gada 30.decembrī.
Atbilstoši Pabeigšanas likuma 25.panta otrajai daļai persona, kurai zemes pastāvīgās
lietošanas tiesības izbeidzas 25.panta pirmajā daļā minētajos gadījumos vai kurai zemes
pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigušās saskaņā ar likumu „Par zemes reformas pabeigšanu
lauku apvidos”, iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi. Zemes nomas
līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes nomnieks nevēlas noslēgt
zemes nomas līgumu uz īsāku termiņu.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas
kārtību” 5.punktu, lai noslēgtu zemes nomas līgumu, pirmtiesīgā persona attiecīgajā vietējā
pašvaldībā iesniedz šādus dokumentus: iesniegumu, kurā norādīts zemes pastāvīgā lietotāja
vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese vai cita adrese, kurā persona ir sasniedzama,
nomājamā zemes platība, zemes lietošanas mērķis, iznomājamā zemesgabala robežu plānu.
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Pabeigšanas likuma 23.panta divpadsmito
daļu, 25.panta pirmās daļas 4.punktu, 25.panta otro un ceturto daļu, likuma „Par valsts un
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas
2.punktu, likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta trešo daļu, 15.panta
sesto daļu, Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas

kārtību” 2.punktu, Valsts zemes dienesta 2012.gada 26.jūnijā iesniegto informāciju, likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noteikt, ka Sergejam L., personas kods X, dzīvesvietas adrese: „X”, Codes pag., Bauskas
nov., LV-3901, zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz zemes vienību 0,85 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu X, kas atrodas Bauskas novada Codes pagastā, ir izbeigušās Valsts
un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 4.punktā un 23.panta divpadsmitās daļas
noteiktajā datumā – 2011.gada 30.decembrī.
2. Noteikt, ka Sergejs L. iegūst zemes nomas pirmtiesības uz zemes vienību 0,85 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu X, un šīs tiesības izlietojamas viena gada laikā no zemes
pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanās dienas, tas ir, līdz 2012.gada 30.decembrim.
3. Noteikt, ka gadījumā, ja Sergejs L. šā lēmuma 2.punktā noteiktajā termiņā izlieto zemes
nomas pirmtiesības, zemes vienība 0,85 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X piekrīt
Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” gadījumā,
ja Sergejs L. izmanto zemes nomas pirmtiesības, sagatavot un noslēgt ar Sergeju L.
zemes nomas līgumu atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumiem
Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un
nomas maksas aprēķināšanas kārtību”.
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

V.VEIPS

Latvijas Republika

BAUSKAS NOVADA DOME
Reģ. Nr. 90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
tālr. 63922238, fakss 63924522, e-pasts: dome@bauska.lv, www.bauska.lv

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2012.gada 25.oktobrī

prot.Nr.19, 88.p.

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanos Mihailam K. uz zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu X Codes pagastā
Bauskas novada pašvaldība 2012.gada 26.jūnijā ir saņēmusi Valsts zemes dienesta
Zemgales reģionālās nodaļas (turpmāk – VZD) 2012.gada 26.jūnija vēstuli Nr.2-04-Z/2788
(reģistrēta ar Nr.1548) un tai pievienoto sarakstu ar zemes vienībām, par kurām līdz 2011.gada
30.decembrim ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas Hipotēku un zemes banka” (turpmāk –
Hipotēku banka) nav noslēgti zemes izpirkuma (pirkuma) līgumi.
Iepazīstoties ar pašvaldības rīcībā esošajiem dokumentiem, Bauskas novada dome
konstatēja:
Ar VZD 2009.gada 23.februāra lēmumu Mihailam K. piešķirta īpašumā par samaksu
nekustamā īpašuma „X”, kas atrodas Bauskas novada Codes pagastā, kadastra Nr.X, zemes
vienība 1,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X.
Zemes vienība ir apbūvēta.
Mihails K. līdz 2011.gada 30.decembrim ar Hipotēku banku zemes izpirkuma (pirkuma)
līgumu nav noslēdzis. Zemes lietotājs nav izpildījis Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma (turpmāk – Pabeigšanas likums)
23.panta divpadsmitās daļas nosacījumus un atbilstoši šā likuma 25.panta pirmās daļas
4.punktam viņam zemes pastāvīgās lietošanas tiesības ir izbeigušās 2011.gada 30.decembrī.
Atbilstoši Pabeigšanas likuma 25.panta otrajai daļai persona, kurai zemes pastāvīgās
lietošanas tiesības izbeidzas 25.panta pirmajā daļā minētajos gadījumos vai kurai zemes
pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigušās saskaņā ar likumu „Par zemes reformas pabeigšanu
lauku apvidos”, iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi. Zemes nomas
līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes nomnieks nevēlas noslēgt
zemes nomas līgumu uz īsāku termiņu.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas
kārtību” 5.punktu, lai noslēgtu zemes nomas līgumu, pirmtiesīgā persona attiecīgajā vietējā
pašvaldībā iesniedz šādus dokumentus: iesniegumu, kurā norādīts zemes pastāvīgā lietotāja
vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese vai cita adrese, kurā persona ir sasniedzama,
nomājamā zemes platība, zemes lietošanas mērķis, iznomājamā zemesgabala robežu plānu.
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Pabeigšanas likuma 23.panta divpadsmito
daļu, 25.panta pirmās daļas 4.punktu, 25.panta otro un ceturto daļu, likuma „Par valsts un
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas
2.punktu, likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta trešo daļu, 15.panta
sesto daļu, Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas

kārtību” 2.punktu, Valsts zemes dienesta 2012.gada 26.jūnijā iesniegto informāciju, likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noteikt, ka Mihailam K., personas kods X, dzīvesvietas adrese: „X”, Guntas, Codes pag.,
Bauskas nov., LV-3901, zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz zemes vienību 1,0 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu X, kas atrodas Bauskas novada Codes pagastā, ir izbeigušās Valsts un
pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma
25.panta pirmās daļas 4.punktā un 23.panta divpadsmitās daļas noteiktajā datumā – 2011.gada
30.decembrī.
2. Noteikt, ka Mihails K. iegūst zemes nomas pirmtiesības uz zemes vienību 1,0 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu X, un šīs tiesības izlietojamas viena gada laikā no zemes pastāvīgās
lietošanas tiesību izbeigšanās dienas, tas ir, līdz 2012.gada 30.decembrim.
3. Noteikt, ka zemes vienība 1,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X piekrīt Bauskas novada
pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” sagatavot un
noslēgt ar Mihailu K. zemes nomas līgumu atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta
noteikumiem Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas
un nomas maksas aprēķināšanas kārtību”.
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

V.VEIPS

Latvijas Republika

BAUSKAS NOVADA DOME
Reģ. Nr. 90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
tālr. 63922238, fakss 63924522, e-pasts: dome@bauska.lv, www.bauska.lv

DOMES SĒDES LĒMUMS
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2012.gada 25.oktobrī

prot.Nr.19, 89.p.

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanos Aijai S. uz zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu X Codes pagastā
Bauskas novada pašvaldība 2012.gada 26.jūnijā ir saņēmusi Valsts zemes dienesta
Zemgales reģionālās nodaļas (turpmāk – VZD) 2012.gada 26.jūnija vēstuli Nr.2-04-Z/2788
(reģistrēta ar Nr.1548) un tai pievienoto sarakstu ar zemes vienībām, par kurām līdz 2011.gada
30.decembrim ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas Hipotēku un zemes banka” (turpmāk –
Hipotēku banka) nav noslēgti zemes izpirkuma (pirkuma) līgumi.
Iepazīstoties ar pašvaldības rīcībā esošajiem dokumentiem, Bauskas novada dome
konstatēja:
Ar VZD 2009.gada 2.septembra lēmumu Aijai S. piešķirta īpašumā par samaksu
nekustamā īpašuma „X”, kas atrodas Bauskas novada Codes pagastā, kadastra Nr.X, zemes
vienība 0,3361 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X.
Zemes vienība ir apbūvēta.
Aija S. līdz 2011.gada 30.decembrim ar Hipotēku banku zemes izpirkuma (pirkuma)
līgumu nav noslēgusi. Zemes lietotāja nav izpildījusi Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma (turpmāk – Pabeigšanas likums)
23.panta divpadsmitās daļas nosacījumus un atbilstoši šā likuma 25.panta pirmās daļas
4.punktam viņai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības ir izbeigušās 2011.gada 30.decembrī.
Atbilstoši Pabeigšanas likuma 25.panta otrajai daļai persona, kurai zemes pastāvīgās
lietošanas tiesības izbeidzas 25.panta pirmajā daļā minētajos gadījumos vai kurai zemes
pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigušās saskaņā ar likumu „Par zemes reformas pabeigšanu
lauku apvidos”, iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi. Zemes nomas
līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes nomnieks nevēlas noslēgt
zemes nomas līgumu uz īsāku termiņu.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas
kārtību” 5.punktu, lai noslēgtu zemes nomas līgumu, pirmtiesīgā persona attiecīgajā vietējā
pašvaldībā iesniedz šādus dokumentus: iesniegumu, kurā norādīts zemes pastāvīgā lietotāja
vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese vai cita adrese, kurā persona ir sasniedzama,
nomājamā zemes platība, zemes lietošanas mērķis, iznomājamā zemesgabala robežu plānu.
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Pabeigšanas likuma 23.panta divpadsmito
daļu, 25.panta pirmās daļas 4.punktu, 25.panta otro un ceturto daļu, likuma „Par valsts un
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas
2.punktu, likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta trešo daļu, 15.panta
sesto daļu, Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas

kārtību” 2.punktu, Valsts zemes dienesta 2012.gada 26.jūnijā iesniegto informāciju, likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noteikt, ka Aijai S., personas kods X, dzīvesvietas adrese: X, Bauska, Bauskas nov., LV3901, zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz zemes vienību 0,3361 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu X, kas atrodas Bauskas novada Codes pagastā, ir izbeigušās Valsts un
pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas
likuma 25.panta pirmās daļas 4.punktā un 23.panta divpadsmitās daļas noteiktajā datumā
– 2011.gada 30.decembrī.
2. Noteikt, ka Aija S. iegūst zemes nomas pirmtiesības uz zemes vienību 0,3361 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu X, un šīs tiesības izlietojamas viena gada laikā no zemes
pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanās dienas, tas ir, līdz 2012.gada 30.decembrim.
3. Noteikt, ka zemes vienība 0,3361 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X piekrīt Bauskas
novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” sagatavot
un noslēgt ar Aiju S. zemes nomas līgumu atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada
30.augusta noteikumiem Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas
līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību”.
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

V.VEIPS

Latvijas Republika

BAUSKAS NOVADA DOME
Reģ. Nr. 90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
tālr. 63922238, fakss 63924522, e-pasts: dome@bauska.lv, www.bauska.lv

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2012.gada 25.oktobrī

prot.Nr.19, 90.p.

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanos Andrim K. uz zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu X Codes pagastā
Bauskas novada pašvaldība 2012.gada 26.jūnijā ir saņēmusi Valsts zemes dienesta
Zemgales reģionālās nodaļas (turpmāk – VZD) 2012.gada 26.jūnija vēstuli Nr.2-04-Z/2788
(reģistrēta ar Nr.1548) un tai pievienoto sarakstu ar zemes vienībām, par kurām līdz 2011.gada
30.decembrim ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas Hipotēku un zemes banka” (turpmāk –
Hipotēku banka) nav noslēgti zemes izpirkuma (pirkuma) līgumi.
Iepazīstoties ar pašvaldības rīcībā esošajiem dokumentiem, Bauskas novada dome
konstatēja:
Ar VZD 2004.gada 5.janvāra lēmumu Andrim K. piešķirta īpašumā par samaksu
nekustamā īpašuma „X”, kas atrodas Bauskas novada Codes pagastā, kadastra Nr.X, zemes
vienība 0,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X.
Zemes vienība ir apbūvēta.
Andris K. līdz 2011.gada 30.decembrim ar Hipotēku banku zemes izpirkuma (pirkuma)
līgumu nav noslēdzis. Zemes lietotājs nav izpildījis Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma (turpmāk – Pabeigšanas likums)
23.panta divpadsmitās daļas nosacījumus un atbilstoši šā likuma 25.panta pirmās daļas
4.punktam viņam zemes pastāvīgās lietošanas tiesības ir izbeigušās 2011.gada 30.decembrī.
Atbilstoši Pabeigšanas likuma 25.panta otrajai daļai persona, kurai zemes pastāvīgās
lietošanas tiesības izbeidzas 25.panta pirmajā daļā minētajos gadījumos vai kurai zemes
pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigušās saskaņā ar likumu „Par zemes reformas pabeigšanu
lauku apvidos”, iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi. Zemes nomas
līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes nomnieks nevēlas noslēgt
zemes nomas līgumu uz īsāku termiņu.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas
kārtību” 5.punktu, lai noslēgtu zemes nomas līgumu, pirmtiesīgā persona attiecīgajā vietējā
pašvaldībā iesniedz šādus dokumentus: iesniegumu, kurā norādīts zemes pastāvīgā lietotāja
vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese vai cita adrese, kurā persona ir sasniedzama,
nomājamā zemes platība, zemes lietošanas mērķis, iznomājamā zemesgabala robežu plānu.
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Pabeigšanas likuma 23.panta divpadsmito
daļu, 25.panta pirmās daļas 4.punktu, 25.panta otro un ceturto daļu, likuma „Par valsts un
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas
2.punktu, likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta trešo daļu, 15.panta
sesto daļu, Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas

kārtību” 2.punktu, Valsts zemes dienesta 2012.gada 26.jūnijā iesniegto informāciju, likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noteikt, ka Andrim K., personas kods X, dzīvesvietas adrese: „X”, Codes pag., Bauskas
nov., LV-3901, zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz zemes vienību 0,2 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu X, kas atrodas Bauskas novada Codes pagastā, ir izbeigušās Valsts
un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 4.punktā un 23.panta divpadsmitās daļas
noteiktajā datumā – 2011.gada 30.decembrī.
2. Noteikt, ka Andris K. iegūst zemes nomas pirmtiesības uz zemes vienību 0,2ha platībā ar
kadastra apzīmējumu X, un šīs tiesības izlietojamas viena gada laikā no zemes pastāvīgās
lietošanas tiesību izbeigšanās dienas, tas ir, līdz 2012.gada 30.decembrim.
3. Noteikt, ka zemes vienība 0,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X piekrīt Bauskas
novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” sagatavot
un noslēgt ar Andri K. zemes nomas līgumu atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada
30.augusta noteikumiem Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas
līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību”.
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

V.VEIPS

Latvijas Republika

BAUSKAS NOVADA DOME
Reģ. Nr. 90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
tālr. 63922238, fakss 63924522, e-pasts: dome@bauska.lv, www.bauska.lv

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2012.gada 25.oktobrī

prot.Nr.19, 91.p.

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanos Jānim K. uz zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu X Codes pagastā
Bauskas novada pašvaldība 2012.gada 26.jūnijā ir saņēmusi Valsts zemes dienesta
Zemgales reģionālās nodaļas (turpmāk – VZD) 2012.gada 26.jūnija vēstuli Nr.2-04-Z/2788
(reģistrēta ar Nr.1548) un tai pievienoto sarakstu ar zemes vienībām, par kurām līdz 2011.gada
30.decembrim ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas Hipotēku un zemes banka” (turpmāk –
Hipotēku banka) nav noslēgti zemes izpirkuma (pirkuma) līgumi.
Iepazīstoties ar pašvaldības rīcībā esošajiem dokumentiem, Bauskas novada dome
konstatēja:
Ar VZD 2004.gada 2.marta lēmumu Jānim K. piešķirta īpašumā par samaksu nekustamā
īpašuma „X”, kas atrodas Bauskas novada Codes pagastā, kadastra Nr.X, zemes vienība 1,4 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu X.
Jānis K. ir miris.
Zemes vienība nav apbūvēta.
Jānis K. līdz 2011.gada 30.decembrim ar Hipotēku banku zemes izpirkuma (pirkuma)
līgumu nav noslēdzis. Zemes lietotājs nav izpildījis Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma (turpmāk – Pabeigšanas likums)
23.panta divpadsmitās daļas nosacījumus un atbilstoši šā likuma 25.panta pirmās daļas
4.punktam viņam zemes pastāvīgās lietošanas tiesības ir izbeigušās 2011.gada 30.decembrī.
Atbilstoši Pabeigšanas likuma 25.panta otrajai daļai persona, kurai zemes pastāvīgās
lietošanas tiesības izbeidzas 25.panta pirmajā daļā minētajos gadījumos vai kurai zemes
pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigušās saskaņā ar likumu „Par zemes reformas pabeigšanu
lauku apvidos”, iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi. Zemes nomas
līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes nomnieks nevēlas noslēgt
zemes nomas līgumu uz īsāku termiņu.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas
kārtību” 5.punktu, lai noslēgtu zemes nomas līgumu, pirmtiesīgā persona attiecīgajā vietējā
pašvaldībā iesniedz šādus dokumentus: iesniegumu, kurā norādīts zemes pastāvīgā lietotāja
vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese vai cita adrese, kurā persona ir sasniedzama,
nomājamā zemes platība, zemes lietošanas mērķis, iznomājamā zemesgabala robežu plānu.
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Pabeigšanas likuma 23.panta divpadsmito
daļu, 25.panta pirmās daļas 4.punktu, 25.panta otro un ceturto daļu, likuma „Par valsts un
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas
2.punktu, likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta trešo daļu, 15.panta
sesto daļu, Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas

kārtību” 2.punktu, Valsts zemes dienesta 2012.gada 26.jūnijā iesniegto informāciju, likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noteikt, ka Jānim K., personas kods X, dzīvesvietas adrese: X, Beibeži, Vecumnieku pag.,
Vecumnieku nov., LV-3933, zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz zemes vienību 1,4 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu X, kas atrodas Bauskas novada Codes pagastā, ir izbeigušās
Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 4.punktā un 23.panta divpadsmitās daļas noteiktajā
datumā – 2011.gada 30.decembrī.
2. Noteikt, ka Jāņa K. iespējamie mantinieki iegūst zemes nomas pirmtiesības uz zemes vienību
1,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X, un šīs tiesības izlietojamas viena gada laikā no
zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanās dienas, tas ir, līdz 2012.gada 30.decembrim.
3. Noteikt, ka gadījumā, ja Jāņa K. iespējamie mantinieki šā lēmuma 2.punktā noteiktajā
termiņā izlieto zemes nomas pirmtiesības, zemes vienība 1,4 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu X (vai mazākā platībā, ja netiek izmantotas zemes nomas pirmtiesības uz visu
platību) piekrīt Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” gadījumā, ja
Jāņa K. iespējamie mantinieki izmanto zemes nomas pirmtiesības, sagatavot un noslēgt ar
Jāņa K. iespējamajiem mantiniekiem zemes nomas līgumu atbilstoši Ministru kabineta
2005.gada 30.augusta noteikumiem Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes
nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību”.
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

V.VEIPS

Latvijas Republika

BAUSKAS NOVADA DOME
Reģ. Nr. 90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
tālr. 63922238, fakss 63924522, e-pasts: dome@bauska.lv, www.bauska.lv

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2012.gada 25.oktobrī

prot.Nr.19, 92.p.

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanos Lidijai S. uz zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu X Codes pagastā
Bauskas novada pašvaldība 2012.gada 26.jūnijā ir saņēmusi Valsts zemes dienesta
Zemgales reģionālās nodaļas (turpmāk – VZD) 2012.gada 26.jūnija vēstuli Nr.2-04-Z/2788
(reģistrēta ar Nr.1548) un tai pievienoto sarakstu ar zemes vienībām, par kurām līdz 2011.gada
30.decembrim ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas Hipotēku un zemes banka” (turpmāk –
Hipotēku banka) nav noslēgti zemes izpirkuma (pirkuma) līgumi.
Iepazīstoties ar pašvaldības rīcībā esošajiem dokumentiem, Bauskas novada dome
konstatēja:
Ar VZD 2008.gada 4.novembra lēmumu Lidijai S. piešķirta īpašumā par samaksu
nekustamā īpašuma „X”, kas atrodas Bauskas novada Codes pagastā, kadastra Nr.X, zemes
vienība 0,84 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X.
Zemes vienība ir apbūvēta.
Lidija S. līdz 2011.gada 30.decembrim ar Hipotēku banku zemes izpirkuma (pirkuma)
līgumu nav noslēgusi. Zemes lietotāja nav izpildījusi Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma (turpmāk – Pabeigšanas likums)
23.panta divpadsmitās daļas nosacījumus un atbilstoši šā likuma 25.panta pirmās daļas
4.punktam viņai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības ir izbeigušās 2011.gada 30.decembrī.
Atbilstoši Pabeigšanas likuma 25.panta otrajai daļai persona, kurai zemes pastāvīgās
lietošanas tiesības izbeidzas 25.panta pirmajā daļā minētajos gadījumos vai kurai zemes
pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigušās saskaņā ar likumu „Par zemes reformas pabeigšanu
lauku apvidos”, iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi. Zemes nomas
līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes nomnieks nevēlas noslēgt
zemes nomas līgumu uz īsāku termiņu.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas
kārtību” 5.punktu, lai noslēgtu zemes nomas līgumu, pirmtiesīgā persona attiecīgajā vietējā
pašvaldībā iesniedz šādus dokumentus: iesniegumu, kurā norādīts zemes pastāvīgā lietotāja
vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese vai cita adrese, kurā persona ir sasniedzama,
nomājamā zemes platība, zemes lietošanas mērķis, iznomājamā zemesgabala robežu plānu.
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Pabeigšanas likuma 23.panta divpadsmito
daļu, 25.panta pirmās daļas 4.punktu, 25.panta otro un ceturto daļu, likuma „Par valsts un
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas
2.punktu, likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta trešo daļu, 15.panta
sesto daļu, Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas

kārtību” 2.punktu, Valsts zemes dienesta 2012.gada 26.jūnijā iesniegto informāciju, likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noteikt, ka Lidijai S., personas kods X, dzīvesvietas adrese: „X”, Guntas, Codes pag.,
Bauskas nov., LV-3901, zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz zemes vienību 0,84 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu X, kas atrodas Bauskas novada Codes pagastā, ir
izbeigušās Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 4.punktā un 23.panta
divpadsmitās daļas noteiktajā datumā – 2011.gada 30.decembrī.
2. Noteikt, ka Lidija S. iegūst zemes nomas pirmtiesības uz zemes vienību 0,84 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu X, un šīs tiesības izlietojamas viena gada laikā no zemes pastāvīgās
lietošanas tiesību izbeigšanās dienas, tas ir, līdz 2012.gada 30.decembrim.
3. Noteikt, ka zemes vienība 0,84 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X piekrīt Bauskas
novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” sagatavot
un noslēgt ar Lidiju S. zemes nomas līgumu atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada
30.augusta noteikumiem Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas
līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību”.
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

V.VEIPS

Latvijas Republika

BAUSKAS NOVADA DOME
Reģ. Nr. 90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
tālr. 63922238, fakss 63924522, e-pasts: dome@bauska.lv, www.bauska.lv

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2012.gada 25.oktobrī

prot.Nr.19, 93.p.

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanos Alvaro K. uz zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu X Codes pagastā
Bauskas novada pašvaldība 2012.gada 26.jūnijā ir saņēmusi Valsts zemes dienesta
Zemgales reģionālās nodaļas (turpmāk – VZD) 2012.gada 26.jūnija vēstuli Nr.2-04-Z/2788
(reģistrēta ar Nr.1548) un tai pievienoto sarakstu ar zemes vienībām, par kurām līdz 2011.gada
30.decembrim ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas Hipotēku un zemes banka” (turpmāk –
Hipotēku banka) nav noslēgti zemes izpirkuma (pirkuma) līgumi.
Iepazīstoties ar pašvaldības rīcībā esošajiem dokumentiem, Bauskas novada dome
konstatēja:
Ar VZD 2008.gada 10.jūnija lēmumu Alvaro K. piešķirta īpašumā par samaksu
nekustamā īpašuma „X”, kas atrodas Bauskas novada Codes pagastā, kadastra Nr.X, zemes
vienība 2,98 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X.
Zemes vienība ir apbūvēta.
Alvaro K. līdz 2011.gada 30.decembrim ar Hipotēku banku zemes izpirkuma (pirkuma)
līgumu nav noslēdzis. Zemes lietotājs nav izpildījis Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma (turpmāk – Pabeigšanas likums)
23.panta divpadsmitās daļas nosacījumus un atbilstoši šā likuma 25.panta pirmās daļas
4.punktam viņam zemes pastāvīgās lietošanas tiesības ir izbeigušās 2011.gada 30.decembrī.
Atbilstoši Pabeigšanas likuma 25.panta otrajai daļai persona, kurai zemes pastāvīgās
lietošanas tiesības izbeidzas 25.panta pirmajā daļā minētajos gadījumos vai kurai zemes
pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigušās saskaņā ar likumu „Par zemes reformas pabeigšanu
lauku apvidos”, iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi. Zemes nomas
līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes nomnieks nevēlas noslēgt
zemes nomas līgumu uz īsāku termiņu.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas
kārtību” 5.punktu, lai noslēgtu zemes nomas līgumu, pirmtiesīgā persona attiecīgajā vietējā
pašvaldībā iesniedz šādus dokumentus: iesniegumu, kurā norādīts zemes pastāvīgā lietotāja
vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese vai cita adrese, kurā persona ir sasniedzama,
nomājamā zemes platība, zemes lietošanas mērķis, iznomājamā zemesgabala robežu plānu.
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Pabeigšanas likuma 23.panta divpadsmito
daļu, 25.panta pirmās daļas 4.punktu, 25.panta otro un ceturto daļu, likuma „Par valsts un
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas
2.punktu, likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta trešo daļu, 15.panta
sesto daļu, Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas

kārtību” 2.punktu, Valsts zemes dienesta 2012.gada 26.jūnijā iesniegto informāciju, likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noteikt, ka Alvaro K., personas kods X, dzīvesvietas adrese: „X”, Codes pag., Bauskas nov.,
LV-3910, zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz zemes vienību 2,98 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu X, kas atrodas Bauskas novada Codes pagastā, ir izbeigušās Valsts un
pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas
likuma 25.panta pirmās daļas 4.punktā un 23.panta divpadsmitās daļas noteiktajā datumā –
2011.gada 30.decembrī.
2. Noteikt, ka Alvaro K. iegūst zemes nomas pirmtiesības uz zemes vienību 2,98 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu X, un šīs tiesības izlietojamas viena gada laikā no zemes pastāvīgās
lietošanas tiesību izbeigšanās dienas, tas ir, līdz 2012.gada 30.decembrim.
3. Noteikt, ka gadījumā, ja Alvaro K. šā lēmuma 2.punktā noteiktajā termiņā izlieto zemes
nomas pirmtiesības, zemes vienība 2,98 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X piekrīt
Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” gadījumā, ja
Alvaro K. izmanto zemes nomas pirmtiesības, sagatavot un noslēgt ar Alvaro K. zemes
nomas līgumu atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumiem Nr.644
„Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas
maksas aprēķināšanas kārtību”.
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Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanos Vladimiram V. uz zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu X Codes pagastā
Bauskas novada pašvaldība 2012.gada 26.jūnijā ir saņēmusi Valsts zemes dienesta
Zemgales reģionālās nodaļas (turpmāk – VZD) 2012.gada 26.jūnija vēstuli Nr.2-04-Z/2788
(reģistrēta ar Nr.1548) un tai pievienoto sarakstu ar zemes vienībām, par kurām līdz 2011.gada
30.decembrim ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas Hipotēku un zemes banka” (turpmāk –
Hipotēku banka) nav noslēgti zemes izpirkuma (pirkuma) līgumi.
Iepazīstoties ar pašvaldības rīcībā esošajiem dokumentiem, Bauskas novada dome
konstatēja:
Ar VZD 2008.gada 16.oktobra lēmumu Vladimiram V. piešķirta īpašumā par samaksu
nekustamā īpašuma „X”, kas atrodas Bauskas novada Codes pagastā, kadastra Nr.X, zemes
vienība 0,62 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X.
Zemes vienība ir apbūvēta.
Vladimirs V. līdz 2011.gada 30.decembrim ar Hipotēku banku zemes izpirkuma
(pirkuma) līgumu nav noslēdzis. Zemes lietotājs nav izpildījis Valsts un pašvaldību īpašuma
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma (turpmāk –
Pabeigšanas likums) 23.panta divpadsmitās daļas nosacījumus un atbilstoši šā likuma 25.panta
pirmās daļas 4.punktam viņam zemes pastāvīgās lietošanas tiesības ir izbeigušās 2011.gada
30.decembrī.
Atbilstoši Pabeigšanas likuma 25.panta otrajai daļai persona, kurai zemes pastāvīgās
lietošanas tiesības izbeidzas 25.panta pirmajā daļā minētajos gadījumos vai kurai zemes
pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigušās saskaņā ar likumu „Par zemes reformas pabeigšanu
lauku apvidos”, iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi. Zemes nomas
līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes nomnieks nevēlas noslēgt
zemes nomas līgumu uz īsāku termiņu.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas
kārtību” 5.punktu, lai noslēgtu zemes nomas līgumu, pirmtiesīgā persona attiecīgajā vietējā
pašvaldībā iesniedz šādus dokumentus: iesniegumu, kurā norādīts zemes pastāvīgā lietotāja
vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese vai cita adrese, kurā persona ir sasniedzama,
nomājamā zemes platība, zemes lietošanas mērķis, iznomājamā zemesgabala robežu plānu.
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Pabeigšanas likuma 23.panta divpadsmito
daļu, 25.panta pirmās daļas 4.punktu, 25.panta otro un ceturto daļu, likuma „Par valsts un
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas
2.punktu, likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta trešo daļu, 15.panta
sesto daļu, Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas

kārtību” 2.punktu, Valsts zemes dienesta 2012.gada 26.jūnijā iesniegto informāciju, likuma ,,Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noteikt, ka Vladimiram V., personas kods X, dzīvesvietas adrese: „X”, Codes pag.,
Bauskas nov., LV-3910, zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz zemes vienību 0,62 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu X, kas atrodas Bauskas novada Codes pagastā, ir
izbeigušās Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 4.punktā un 23.panta
divpadsmitās daļas noteiktajā datumā – 2011.gada 30.decembrī.
2. Noteikt, ka Vladimirs V. iegūst zemes nomas pirmtiesības uz zemes vienību 0,62 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu X, un šīs tiesības izlietojamas viena gada laikā no zemes
pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanās dienas, tas ir, līdz 2012.gada 30.decembrim.
3. Noteikt, ka zemes vienība 0,62 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X piekrīt Bauskas
novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” sagatavot
un noslēgt ar Vladimiru V. zemes nomas līgumu atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada
30.augusta noteikumiem Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas
līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību”.
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Par pašvaldības pilnvarotajām amatpersonām normatīvo aktu ievērošanas
kontrolei
Pamatojoties uz Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 247.panta otro daļu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
noteikt, ka Bauskas novada pašvaldības pilnvarotās amatpersonas normatīvo aktu (likumu un
Ministru kabineta noteikumu, kuros paredzēts, ka to ievērošanas kontroli veic pašvaldības)
ievērošanas kontrolē ar tiesībām sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolus, ir Bauskas
novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Sabiedriskās kārtības nodaļas
vadītājs un Sabiedriskās kārtības nodaļas sabiedriskās kārtības sargi.
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Par dzīvojamās telpas Plūdoņa ielā X, Bauskā īres līguma grozīšanu
2012.gada 9.oktobrī Dzīvojamo māju privatizācijas un dzīvokļu komisijas sēdē tika
izskatīts Ingunas B., dzīvesvietas adrese: Plūdoņa ielā X, Bauskā, Bauskas nov. iesniegums, kurā
lūgts dzīvojamās telpas Plūdoņa ielā X, Bauskā īres līgumu noslēgt ar viņu, jo dzīvokļa īrniece
Gaļina B. 2012.gada 15.septembrī mirusi. Iesniegums saņemts Bauskas novada domē 2012.gada
27.septembrī.
Izskatot Ingunas B. iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
Dzīvokļa Plūdoņa ielā X, Bauskā, Bauskas nov. īrniece Gaļina B. 2012.gada
15.septembrī mirusi.
Inguna B. un viņas māsa Daiga B., dzimusi 1993.gada 27.janvārī, dzīvesvietu Plūdoņa
ielā X, Bauskā, Bauskas nov. deklarējušas 2000.gada 22.augustā.
Inguna B. ir Gaļinas B. meita.
Daiga B. piekritusi dzīvojamās telpas Plūdoņa ielā X, Bauskā, Bauskas nov. īres līguma
noslēgšanai ar Ingunu B.
No SIA „Bauskas namsaimnieks” 27.09.2012.izziņas Nr.1-6/38 „Par īres dzīvokļa Plūdoņa ielā
X, Bauskā maksājumiem” redzams, ka nav īres maksas un maksājumu, kas saistīti ar dzīvojamās
telpas lietošanu, parāda.
Izvērtējot Bauskas novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus,
pamatojoties uz likuma ,,Par dzīvojamo telpu īri” 14.panta ceturto daļu, ka īrnieka nāves vai
rīcībnespējas gadījumā, kā arī dzīvesvietas maiņas gadījumā pilngadīgs ģimenes loceklis, ja tam
piekrīt pārējie pilngadīgie ģimenes locekļi, ir tiesīgs prasīt dzīvojamās telpas īres līguma
noslēgšanu ar viņu iepriekšējā īrnieka vietā, nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noslēgt dzīvojamās telpas Plūdoņa ielā X, Bauskā, Bauskas nov. īres līgumu ar Ingunu B.,
personas kods X, nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „Bauskas namsaimnieks” viena
mēneša laikā noslēgt dzīvojamās telpas Plūdoņa ielā X, Bauskā, Bauskas nov. īres līgumu ar
I.B.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007)
mēneša laikā, skaitot no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
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Par dzīvojamās telpas Pilskalna ielā X, Bauskā īres līguma grozīšanu
2012.gada 9.oktobrī Dzīvojamo māju privatizācijas un dzīvokļu komisijas sēdē tika
izskatīts Jura A., dzīvesvietas adrese: Pilskalna ielā X, Bauskā, Bauskas nov., iesniegums, kurā
lūgts dzīvojamās telpas Pilskalna ielā X, Bauskā īres līgumu noslēgt ar viņu, jo tēvs Alfons A.,
kas bija dzīvokļa īrnieks, 2012.gada 24.augustā miris. Iesniegums saņemts Bauskas novada domē
2012.gada 18.septembrī.
Izskatot Jura A. iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
Dzīvokļa Pilskalna ielā X, Bauskā īrnieks Alfons A. 2012.gada 24.augustā miris.
Juris A. Pilskalna ielā X, Bauskā, Bauskas nov. deklarēts 1997.gada 14.augustā, viņa
brālis Artūrs A., dzimis 14.08.1979., deklarēts 1995.gada 26.augustā. Brāļa sieva Jolanta A.,
dzimusi 01.06.1976., deklarēta 2006.gada 24.aprīlī.
Juris A. ir Alfona A. dēls.
Artūrs A. un Jolanta A. piekrituši dzīvojamās telpas Pilskalna ielā X, Bauskā īres līguma
noslēgšanai ar Juri A..
No SIA „Bauskas namsaimnieks” 10.09.2012.izziņas Nr.1-6/35 „Par īres dzīvokļa
Pilskalna ielā 51-10, Bauskā maksājumiem” redzams, ka A.A. ir īres maksas un maksājumu, kas
saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, parāds Ls 272,54. 2012.gada 10.maijā Juris A. ar SIA
”Bauskas namsaimnieks” noslēdzis vienošanos Nr.100512-149P par apsaimniekošanas un
komunālo pakalpojumu maksas parāda nomaksas kārtību.
Izvērtējot Bauskas novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus,
pamatojoties uz likuma ,,Par dzīvojamo telpu īri” 14.panta ceturto daļu, ka īrnieka nāves vai
rīcībnespējas gadījumā, kā arī dzīvesvietas maiņas gadījumā pilngadīgs ģimenes loceklis, ja tam
piekrīt pārējie pilngadīgie ģimenes locekļi, ir tiesīgs prasīt dzīvojamās telpas īres līguma
noslēgšanu ar viņu iepriekšējā īrnieka vietā, nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noslēgt dzīvojamās telpas Pilskalna ielā X, Bauskā, Bauskas nov. īres līgumu ar Juri A.,
personas kods x, nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „Bauskas namsaimnieks” viena
mēneša laikā noslēgt dzīvojamās telpas Pilskalna ielā X, Bauskā, Bauskas nov. īres līgumu ar
J.A.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007)
mēneša laikā, skaitot no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
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Par dzīvojamās telpas Rīgas ielā X, Bauskā īres līguma atjaunošanu
2012.gada 9.oktobrī Dzīvojamo māju privatizācijas un dzīvokļu komisijas sēdē tika
izskatīts Borisa P., dzīvesvietas adrese: Rīgas ielā X, Bauskā, Bauskas nov. iesniegums, kurā
viņš lūdz pagarināt dzīvokļa Rīgas ielā X, Bauskā īres līguma termiņu. Iesniegums saņemts
Bauskas novada pašvaldībā 2012.gada 3.oktobrī.
Izskatot B.P. iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, Bauskas novada dome
konstatēja:
Borisa P. ģimene īrē dzīvokli Rīgas ielā X, Bauskā. Dzīvojamās telpas Rīgas ielā X,
Bauskā īres līguma termiņš beidzies 2012.gada 22.augustā.
Dzīvojamā telpā Rīgas ielā X, Bauskā dzīvo un savu dzīvesvietu 2009.gada 25.jūnijā
deklarējis Boriss P., laulātā Anete P. un viņas meita Sanija S., dzimusi 2010.gada 10.februārī.
Dzīvojamās telpas Rīgas ielā X, Bauskā īres līguma 7.2.1.apakšpunktā ietvertas īrnieka
tiesības pēc īres līguma termiņa izbeigšanās prasīt (rakstiski) līguma atjaunošanu.
Īrniekam Borisam P. 2012.gada 25.septembrī nav īres maksas un maksas par
pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, parāda.
Pamatojoties uz likuma ,,Par dzīvojamo telpu īri” 6.panta otro daļu, kas nosaka, ja
dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts uz laiku, līguma termiņam izbeidzoties, īrnieka
pienākums ir atbrīvot dzīvojamo telpu, izņemot gadījumu, kad līgumā ietverta saistība, kas
paredz īrnieka tiesības prasīt līguma pagarināšanu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Atjaunot dzīvojamās telpas Rīgas ielā X, Bauskā īres līguma termiņu ar Borisu P., personas
kods X, līdz 2015.gada 31. oktobrim.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „Bauskas namsaimnieks” viena
mēneša laikā veikt grozījumus 01.09.2008. noslēgtajā dzīvojamās telpas Rīgas ielā X, Bauskā,
Bauskas nov. īres līgumā.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV3007) mēneša laikā, skaitot no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
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Par sociālā dzīvokļa ,,Ērgļi 6”X, Brunavas pagastā īres līguma noslēgšanu
2012.gada 16.augustā Bauskas novada pašvaldībā saņemts Ilzes B. iesniegums, kurā
izteikts lūgums noslēgt sociālā dzīvokļa ,,Ērgļi 6” X, Ērgļos, Brunavas pag., Bauskas nov. īres
līgumu.
Sociālā dzīvokļa ,,Ērgļi 6”X, Ērgļos, Brunavas pag., Bauskas nov. īres līgums bija noslēgts
ar Jāni P. uz laiku līdz 2012.gada 25.jūlijam. 2012.gada 9.oktobrī ziņas par J.P. deklarēto
dzīvesvietu ,,Ērgļi 6”X, Ērgļos, Brunavas pag., Bauskas nov. anulētas, jo zudis tiesiskais pamats.
Izskatot I.B. iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, Bauskas novada dome
konstatēja:
I.B. lieto sociālo dzīvokli ,,Ērgļi 6”X, Brunavas pagastā. Līguma termiņš beidzies 2012.gada
25.jūlijā.
Ilzes B. ģimenei piešķirts trūcīgās ģimenes statuss uz laiku līdz 2012.gada 30.novembrim.
Par sociālā dzīvokļa ,,Ērgļi 6”X, Ērgļi, Brunavas pag., Bauskas nov. lietošanu ģimenei
nav īres maksas parāda.
Izvērtējot Dzīvojamo māju privatizācijas un dzīvokļu komisijas iesniegto informāciju un ar
lietu saistītos apstākļus, pamatojoties uz likuma ,,Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām
dzīvojamām mājām” 11.panta otro daļu, kas nosaka, ka sociālā dzīvokļa līgumu noslēdz uz laiku,
kas nav ilgāks par sešiem mēnešiem, un to atjauno, ja pēc līguma termiņa izbeigšanās īrnieks un
viņa ģimenes locekļi nav zaudējuši tiesības īrēt sociālo dzīvokli,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noslēgt sociālā dzīvokļa ,,Ērgļi 6”X, Ērgļi, Brunavas pag., Bauskas nov. īres līgumu ar Ilzi
B., personas kods X, līdz 2013.gada 31.janvārim.
2. Uzdot Brunavas pagasta pārv. vadītājai Baibai Marčenkovai viena mēneša laikā noslēgt
sociālā dzīvokļa ,,Ērgļi 6”X, Ērgļi, Brunavas pag., Bauskas nov., īres līgumu ar Ilzi B..
Šo lēmumu daļu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV3007) mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
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Par dzīvojamās telpas „X”, Codes pagastā īres līguma grozīšanu
2012.gada 9.oktobrī tika izskatīts Nataļjas T., dzīvesvietas adrese: „X”, Ilziņi, Codes
pag., Bauskas nov., iesniegums, kurā lūgts dzīvojamās mājas „X”, Codes pag., Bauskas nov. īres
līgumu noslēgt ar viņu, jo vīramāte Jeļizaveta T. mirusi. Iesniegums saņemts Bauskas novada
pašvaldībā 2012.gada 10.septembrī.
Izskatot Nataļjas T. iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
Dzīvojamās mājas „X”, Ilziņi, Codes pag., Bauskas nov. īrniece Jeļizaveta T. 2009.gada
27.februārī mirusi.
Nataļja T. dzīvesvietu dzīvojamā mājā „X”, Ilziņi, Codes pag., Bauskas nov.
(reģistrējusi) deklarējusi 2001.gada 29.oktobrī.
Nataļja T. ir mirušās īrnieces Jeļizavetas T. vedekla.
Nataļjai T. nav īres maksas un maksājumu, kas saistīti ar dzīvojamās mājas „X”, Ilziņi,
Codes pag., Bauskas nov. lietošanu, parāda.
Izvērtējot Bauskas novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus,
pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 14.panta ceturto daļu, ka īrnieka nāves vai
rīcībnespējas gadījumā, kā arī dzīvesvietas maiņas gadījumā pilngadīgs ģimenes loceklis, ja tam
piekrīt pārējie pilngadīgie ģimenes locekļi, ir tiesīgs prasīt dzīvojamās telpas īres līguma
noslēgšanu ar viņu iepriekšējā īrnieka vietā, nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noslēgt dzīvojamās telpas „X”, Ilziņi, Codes pag., Bauskas nov. īres līgumu ar Nataļju T.,
personas kods X.
2. Uzdot Codes pagasta pārvaldes vadītājai Dacei Šķiliņai viena mēneša laikā noslēgt dzīvojamās
telpas „X”, Ilziņi, Codes pag., Bauskas nov. īres līgumu ar N.T.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV3007) viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
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Par Rasmas M. iesnieguma izskatīšanu
Jautājums tika skatīts domes sēdes slēgtajā daļā.

