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Par grozījumiem Bauskas novada domes 2012.gada 28.jūnija lēmumā „Par
projekta „Grenctāles kultūras nama pieejamības uzlabošana” iesniegšanu
Bauskas novada pašvaldības iestāde „Bauskas novada administrācija” sagatavoja un
2012.gada 28.jūnijā iesniedza projekta „Grenctāles kultūras nama pieejamības uzlabošana”
iesniegumu biedrības „Bauskas rajona lauku partnerība” izsludinātajā projektu konkursā. Projektā
paredzētās darbības – Grenctāles kultūras nama galvenās ieejas, sānu ieejas un maģistrālā
elektroapgādes tīkla rekonstrukcija Grenctālē, Brunavas pagastā, Bauskas novadā.
Bauskas novada domes 2012.gada 28.jūnija lēmumā „Par projekta „Grenctāles kultūras
nama pieejamības uzlabošana” projekta kopējās izmaksas tika apstiprinātas Ls 13 753,57, t.sk.
PVN 22 % jeb Ls 2 480,15, kā arī tika noteikts, ka Bauskas novada pašvaldības
priekšfinansējumu un līdzfinansējumu projekta realizācijai nodrošināt no Bauskas novada
pašvaldības 2013.gada budžeta līdzekļiem.
2012.gada 14.septembrī tika saņemts Lauku atbalsta dienesta Zemgales reģionālās
lauksaimniecības pārvaldes lēmums Nr.06.6/2-11/1507 par projekta iesnieguma apstiprināšanu,
līdz ar to radusies iespēja projektu realizēt 2012.gadā.
Ņemot vērā izmaiņas likumā „Par pievienotās vērtības nodokli”, kas nosaka, ka ar
2012.gada 1.jūliju stājas spēkā pievienotās vērtības nodokļa standartlikme 21 % apmērā, Lauku
atbalsta dienesta Zemgales reģionālās lauksaimniecības pārvaldes operatīvi pieņemto lēmumu
Nr.06.6/2-11/1507 par projekta iesnieguma apstiprināšanu un būvdarbu iepirkuma rezultātus, kā
arī apstākli, ka esošā kultūras nama elektroapgādes sistēma ir ļoti nolietojusies, ir nepieciešams
veikt grozījumus Bauskas novada domes 2012.gada 28.jūnija lēmumā „Par projekta „Grenctāles
kultūras nama pieejamības uzlabošana” iesniegšanu”.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.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, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Izdarīt Bauskas novada domes 2012.gada 28.jūnija lēmumā „Par projekta „Grenctāles kultūras
nama pieejamības uzlabošana” iesniegšanu” šādus grozījumus:
1. Izteikt lēmuma 2.punktu šādā redakcijā:
„2. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas Ls 19 151,26, t.sk. PVN 21 % jeb Ls 3 323,77.
ELFLA līdzfinansējums ir 90 % no attiecināmajām izmaksām jeb Ls 9 000,00, Bauskas
novada pašvaldības līdzfinansējums ir 10 % no attiecināmajām izmaksām jeb Ls 1 000,00
un neattiecināmās izmaksas Ls 9151,26.”
2. Izteikt lēmuma 3.punktu šādā redakcijā:

3.

„3. Projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošināt Bauskas novada pašvaldības
priekšfinansējumu un līdzfinansējumu no Bauskas novada pašvaldības 2012.gada budžeta
līdzekļu atlikuma gada beigās.”
Papildināt lēmumu ar 3.1 punktu šādā redakcijā:
„3.1 Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija”
Ekonomikas un finanšu nodaļai finanšu līdzekļu piešķīrumu iekļaut kārtējos budžeta
grozījumos.”
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Par Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības projekta „Ilgtspējīga
lietusūdens kanalizācijas apsaimniekošana Lielupes baseina vides kvalitātes
uzlabošanai” īstenošanu
Bauskas novada dome 2011.gada 28.aprīlī pieņēma lēmumu „Par atbalstu Latvijas –
Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektam „Ilgtspējīga lietusūdens kanalizācijas
apsaimniekošana Lielupes baseina vides kvalitātes uzlabošanai””. Lēmumā paredzēts sagatavot
un iesniegt projekta iesniegumu „Ilgtspējīga lietusūdens kanalizācijas apsaimniekošana Lielupes
baseina vides kvalitātes uzlabošanai” („Sustainable Rainwater Sewerage Management for
Improved Environmental Quality of the Lielupe River Basin”) (turpmāk – Projekts) Eiropas
Savienības Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013.gadam 4.projektu
konkursā. Ar lēmumu apstiprinātas projekta kopējās izmaksas EUR 237 814,46 (Ls 167 136,95)
apmērā, kur Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk – ERAF) līdzfinansējums ir 85 % no
attiecināmajām izmaksām jeb EUR 183 668,00 (Ls 129 082,60), pašvaldības līdzfinansējums
15 % no attiecināmajām izmaksām jeb EUR 54 146,46 (Ls 38 054,35).
2012.gada 10.septembrī starp Projekta vadošo partneri – Dobeles novada domi un
Projekta partneriem – Bauskas novada domi, Jelgavas novada domi, Pasvales rajona pašvaldību,
Akmenes rajona pašvaldību, Pakrojas rajona pašvaldību un Latvijas Vides, ģeoloģijas un
metereoloģijas centru tika noslēgti Projekta partnerības līgumi.
Sākotnēji Bauskas novada pašvaldība plānoja īstenot lietus kanalizācijas sistēmas
rekonstrukciju Bauskas pilsētā, Pionieru ielas (~216m), Zemgaļu ielas (~315m) un
Krasta ielas (~15m) rajonā atbilstoši SIA „Firma L4” 2010.gadā izstrādātā tehniskā projekta
„Lietusūdens savākšanas un novadīšanas sistēmas izbūve Bauskā” (turpmāk – Tehniskais
projekts) 1.kārtai.
Izvērtējot esošās lietus kanalizācijas sistēmas kritisko stāvokli Bauskas pilsētā, teritorijā
starp Krasta un Zaļo ielu (turpmāk – Teritorija), kā arī iespējamo ielu rekonstrukcijas projektu
īstenošanu Pilskalna un Kraujas ielā un secīgu darbu plānošanu, bija nepieciešams palielināt
sākotnējo Projekta budžetu par EUR 700 000,00 (Ls 491 962,80) kā neattiecināmo izmaksu daļu
Teritorijas lietus kanalizācijas sistēmas sakārtošanai atbilstoši aktualizētā Tehniskā projekta 1. un
2.kārtai.
Lai samazinātu lietus un kūstošo sniegu radīto applūšanas risku, celtu pašvaldības
komunālo dienestu darbinieku kapacitāti vides pārvaldības jomā, radītu iespējas sasniegt ES
Direktīvā 91/271/EEK „Par komunālo notekūdeņu attīrīšanu” noteiktās prasības,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu, likuma „Par
pašvaldību budžetiem” 22.panta pirmo daļu, likuma „Par valsts budžetu 2012.gadam” 20.panta
pirmo daļu, kas pieļauj pašvaldībai uzņemties ilgtermiņa saistības Eiropas Savienības
līdzfinansēto projektu īstenošanai, Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumu Nr.196
„Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 2. un 15.punktu, lai nodrošinātu

projekta īstenošanai nepieciešamo finansējumu,
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, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1.

2.

3.
4.
5.
6.

Apstiprināt projekta kopējās izmaksas EUR 937 814,46 jeb Ls 659 099,75 (seši simti
piecdesmit deviņi tūkstoši deviņdesmit deviņi lati, 75 santīmi), no tām attiecināmās
izmaksas EUR 216 080,00 (Ls 151 861,89), t.sk. ERAF finansējums 85 % –
EUR 183 668,00 (Ls 129 082,61), publiskais finansējums 15 % - EUR 32 412,00
(Ls
22 779,28), tai skaitā valsts budžeta dotācija 5 % – EUR 10 804,00 (Ls 7 593,09),
pašvaldības līdzekļi 10 % – EUR 21 608,00 (Ls 15 186,19); neattiecināmās izmaksas
EUR 721 734,46 (Ls 507 237,87).
Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļaut ņemt
aizņēmumu Valsts kasē ar tās noteikto aizņēmuma procentu likmi vai citā kredītiestādē ar
pašvaldībai izdevīgāko procentu likmi projekta „Ilgtspējīga lietusūdens kanalizācijas
apsaimniekošana Lielupes baseina vides kvalitātes uzlabošanai” īstenošanai:
2.1.
2013.gadā – EUR 874 105,45 (Ls 614 324,81);
2.2.
2014.gadā – EUR 53 985,41 (Ls 37 941,16).
Aizņēmuma atmaksas termiņš – 20 (divdesmit) gadi, paredzot, ka aizņēmuma pamatsummas
atmaksa uzsākama 2014.gadā jūnijā.
Aizņēmuma atmaksu garantēt ar Bauskas novada pašvaldības budžetu.
Kontroli par lēmuma izpildi veikt Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram.
Atzīt par spēku zaudējušu Bauskas novada domes 2011.gada 28.aprīļa lēmumu „Par atbalstu
Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektam „Ilgtspējīga lietusūdens
kanalizācijas apsaimniekošana Lielupes baseina vides kvalitātes uzlabošanai””.
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Par grozījumiem Bauskas novada domes 2012.gada 13.septembra lēmumā
„Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām
projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Bauskas novada
Dāviņu pagasta Dāviņu ciemā” īstenošanai”
Bauskas novada dome 2012.gada 13.septembrī pieņēma lēmumu „Par tehniski ekonomiskā
pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras
attīstība Bauskas novada Dāviņu pagasta Dāviņu ciemā” īstenošanai”, lai saņemtu no Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Ūdenssaimniecības būvju būvniecības projektu
vērtēšanas komisijas (turpmāk – ŪBK) akceptu tehniski ekonomiskajam pamatojumam
„Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Bauskas novada Dāviņu pagasta Dāviņu ciemā”
(turpmāk – TEP). Izsniedzot akceptu, ŪBK norādīja, ka lēmumā nepieciešams precizēt
komponentes K3 apjomu atbilstoši precizētajās TEP sadaļās norādītajam.
Lai veicinātu ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstību Bauskas novada Dāviņu pagasta
Dāviņu 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 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, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Izdarīt Bauskas novada domes 2012.gada 13.septembra lēmumā „Par tehniski ekonomiskā
pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras
attīstība Bauskas novada Dāviņu pagasta Dāviņu ciemā” īstenošanai” šādu grozījumu:
1. Izteikt lēmuma 3.punktu šādā redakcijā:
„3. Apstiprināt Dāviņu pagasta Dāviņu ciema ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības
investīciju projektā iekļautos pasākumus:
Pasākums
U1 Ūdens ņemšanas vietas
sakārtošana
K1 Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu
izbūve

Pasākuma raksturojums
Artēziskā urbuma Nr.2
tamponēšana
Jauno BIO-65 izbūve esošo BIO
vietā, esošās BIO-200 demontāža

K2 Kanalizācijas sūkņu staciju
rekonstrukcija
K3 Kanalizācijas cauruļvadu
rekonstrukcija
K4 Jaunu kanalizācijas cauruļvadu
izbūve

Esošo KSS rekonstrukcija 8,0 m3/h
un 1 m3/h, esošās KSS demontāža
Esošo kanalizācijas cauruļvadu
rekonstrukcija 1 460 m, spiedvadu
rekonstrukcija 40 m
Jaunu kanalizācijas cauruļvadu
izbūve 270 m
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Par grozījumiem Bauskas novada domes 2012.gada 13.septembra lēmumā
„Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām
projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Bauskas novada
Brunavas pagasta Grenctāles ciemā” īstenošanai”
Bauskas novada dome 2012.gada 13.septembrī pieņēma lēmumu „Par tehniski ekonomiskā
pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras
attīstība Bauskas novada Brunavas pagasta Grenctāles ciemā” īstenošanai”, lai saņemtu no Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Ūdenssaimniecības būvju būvniecības projektu
vērtēšanas komisijas (turpmāk – ŪBK) akceptu tehniski ekonomiskajam pamatojumam
„Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Bauskas novada Brunavas pagasta Grenctāles
ciemā” (turpmāk – TEP). Izsniedzot akceptu, ŪBK norādīja, ka lēmumā nepieciešams precizēt
komponenšu U1, U2, K1 un K2 apjomus un jaudu atbilstoši precizētajās TEP sadaļās
norādītajam.
Lai veicinātu ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstību Bauskas novada Brunavas pagasta
Grenctāles 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 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, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Izdarīt Bauskas novada domes 2012.gada 13.septembra lēmumā „Par tehniski ekonomiskā
pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras
attīstība Bauskas novada Brunavas pagasta Grenctāles ciemā” īstenošanai” šādu grozījumu:
1. Izteikt lēmuma 3.punktu šādā redakcijā:
„3. Apstiprināt Brunavas pagasta Grenctāles ciema ūdenssaimniecības attīstības investīciju
projektā iekļautos pasākumus:
Pasākums
U1 Ūdens ņemšanas vietas
sakārtošana
U2 Ūdens kvalitātes
nodrošināšana

Pasākuma raksturojums
Artēziskā urbuma „Budžas” rekonstrukcija
Jaunas ŪAS izbūve 6,0 m3/h

U3 Ūdens zudumu samazināšana
K1 Notekūdeņu attīrīšanas
nodrošināšana
K2 Kanalizācijas plūsmas
nodrošināšana

Esošo ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija
1068 m
Jauna NAI izbūve BIO -35
Esošā NAI demontāža
Esošo tīklu rekonstrukcija 1620 m un
spiedvadu rekonstrukcija 180 m. Esošās
KSS rekonstrukcija 10,0 m3/h, 15,0 m3/h
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Par saistošo noteikumu „Par nodokļu atbalsta pasākuma piemērošanu
nekustamā īpašuma nodoklim” apstiprināšanu
2012.gada 23.augustā ir stājies spēkā Nodokļu atbalsta pasākuma likums, kura mērķis ir
atvieglot nodokļu maksātājiem ekonomiskās krīzes rezultātā radušos nodokļu parādu slogu un
palielināt budžeta ieņēmumus. Nodokļu atbalsta pasākums ir vienu reizi veicams pasākums
nokavējuma naudas un 90 procentu soda naudas dzēšanai tiem nodokļu maksātājiem, kuri līdz
noteiktam datumam samaksā nodokļu atbalsta pasākuma pamatparādu, kas noteikts pēc stāvokļa
2011.gada 1.septembrī un nav samaksāts līdz nodokļu atbalsta pasākuma uzsākšanas dienai, un
ar to saistīto soda naudu 10 procentu apmērā.
Pamatojoties uz Nodokļu atbalsta pasākuma likuma 4.panta otro daļu un likuma „Par
pašvaldībām” 46.pantu,
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, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Apstiprināt Bauskas novada domes saistošos noteikumus Nr.16 „Par nodokļu atbalsta pasākuma
piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim” saskaņā ar pielikumu.
Pielikumā: Saistošie noteikumi uz 1lp.
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Par nolikuma „Par krīzē nonākušu personu īslaicīgu izmitināšanu pašvaldībai
piederošās dzīvojamās telpās Kūdra X, Vecsaules pagastā, Bauskas novadā
apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta 2.punktu, likuma „Par sociālo
drošību” 11.pantu, kā arī lai sniegtu atbalstu Bauskas novada iedzīvotājiem, kuri nonākuši krīzes
situācijā,
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, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Apstiprināt nolikumu „Par krīzē nonākušu personu īslaicīgu izmitināšanu pašvaldībai piederošās
dzīvojamās telpās Kūdra 1–8, Vecsaules pagastā, Bauskas novadā”.
Pielikumā:
1. Nolikums uz 2 lp.
2. 1.pielikums „Iesniegums par īslaicīgās izmitināšanas pakalpojuma piešķiršanu” uz 1 lp.
3. 2.pielikums „Līgums par dzīvojamo telpu piešķiršanu īslaicīgās izmitināšanas
pakalpojuma nodrošināšanai” uz 2 lp.
4. 3.pielikums „Iekšējās kārtības noteikumi dzīvojamajām telpām Kūdra X, Vecsaules
pagastā, Bauskas novadā” uz 1 lp.
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Par grozījumiem Bauskas novada domes 2010.gada 22.jūnija saistošajos
noteikumos Nr.17 „Par Bauskas novada pašvaldības sociālās palīdzības
pabalstiem”
Lai noteiktu kritērijus trūcīgas personas statusa noteikšanai attiecībā uz kustamo un
nekustamo mantu, pamatojoties uz 2010.gada 3.marta Ministru kabineta noteikumu Nr.299
„Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu”
19.4.apakšpunktu, likumu „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.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, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.17 „Grozījumi Bauskas novada domes 2010.gada
22.jūnija saistošajos noteikumos Nr.17 „Par Bauskas novada pašvaldības sociālās palīdzības
pabalstiem””.
2. Nosūtīt saistošos noteikumus Nr.17 „Grozījumi Bauskas novada domes 2010.gada 22.jūnija
saistošajos noteikumos Nr.17 „Par Bauskas novada pašvaldības sociālās palīdzības
pabalstiem”” triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā
atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
3. Saistošie noteikumi Nr.17 „Grozījumi Bauskas novada domes 2010.gada 22.jūnija
saistošajos noteikumos Nr.17 „Par Bauskas novada pašvaldības sociālās palīdzības
pabalstiem” stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Bauskas Novada
Vēstis”.
Pielikumā:
1. Saistošie noteikumi „Grozījumi Bauskas novada Domes 2010.gada 22.jūnija saistošajos
noteikumos Nr.17 „Par Bauskas novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem” uz 1 lp.
2. Paskaidrojuma raksts uz 1 lp.
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Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes
„Bauskas sākumskola” nolikumā
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Izglītības
likuma 22.panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības likuma 9.panta ceturto daļu un ņemot vērā
vispārējas izglītības iestādes „Bauskas sākumskola” direktores L.Ģerģes 16.08.2012.
iesniegumu,
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, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Izdarīt Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes „Bauskas sākumskola”
nolikumā šādus grozījumus:
1. Izteikt 6.1.apakšpunktu šādā redakcijā:
„6.1. īstenot vispārējās pamatizglītības 1.posma (1.–6.klase) licencētās programmas”.
2. Izteikt 7.1.apakšpunktu šādā redakcijā:
„7.1. vispārējās pamatizglītības 1.posma (1.–6.klase) programmas”.
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Par papildus finansējuma piešķiršanu Bauskas novada pašvaldības iestādei
„Bauskas novada administrācija”
Bauskas novada pašvaldība ir saņēmusi pašvaldības autotransporta parka optimizēšanas
darba grupas priekšlikumu par papildus finansējuma piešķiršanu Bauskas novada autoparka
uzturēšanai, garāžu sakārtošanai un atlīdzības nodrošināšanai.
Autotransporta parka optimizēšanas darba grupā ir veikta analīze par Bauskas novada
autoparka reorganizāciju un pašreizējo izmantošanu. Bauskas novada administrācijas
Saimnieciskajā nodaļā ar Bauskas novada domes 2012.gada 23.februāra lēmumu ir izveidota
jauna amata vienība „vecākais meistars (transportā)”, no citām pašvaldības iestādēm pārņemtas
deviņas amata vienības „autobusa vadītājs”. Ar Bauskas novada domes 2012.gada 26.aprīļa,
2012.gada 26.jūlija, 2012.gada 30.augusta lēmumiem no jauna izveidotas trīs amata vienības
„autobusa vadītājs” un pārņemta viena amata vieta „autobusa vadītājs”. Ņemot vērā darbinieku
skaita un darba apjoma pieaugumu, lai nodrošinātu atlīdzības izmaksu darbiniekiem,
nepieciešams papildus piešķirt Ls 25300 (divdesmit pieci tūkstoši trīs simti latu) darba algām un
Ls 5900 (pieci tūkstoši deviņi simti latu) darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām
iemaksām.
Bauskas novada administrācijas Saimnieciskā nodaļa, pamatojoties uz Bauskas novada
domes 2012.gada 23.februāra lēmumu administrē pašvaldības iestāžu rīcībā nodoto
transportlīdzekļu tehniskās apkopes un remontus. Izvērtējot transportlīdzekļu Ford Transit, valsts
numurs ET7048, IVECO SPA 59, valsts numurs DT8825, SETRA S201HD, valsts numurs
FG9735, Ford Transit, valsts numurs HE1801, IVECO Daily 4010, valsts numurs DA2039,
MAN UEL292, valsts numurs GC2864, tehnisko stāvokli papildus remontiem nepieciešams
piešķirt Ls 9600 (deviņi tūkstoši seši simti latu).
Autotransporta garāžu jumtu, vārtu, grīdu u.c. remontdarbu veikšanai Uzvaras ielā 3A,
Uzvaras ielā 6, Rūpniecības ielā 7, Pilskalna ielā 26, Bauskā nepieciešams papildus piešķirt Ls
11185 (vienpadsmit tūkstoši viens simts astoņdesmit pieci lati).
Izvērtējot iespējas veikt papildus kontroli par Bauskas novada transporta līdzekļu
izmantošanu, autotransporta darba grupas priekšlikums ir aprīkot transporta vienības ar globālās
pozicionēšanas (GPS) ierīcēm. Lai to realizētu, nepieciešams veikt procedūru GPS iekārtu nomas
pakalpojuma iepirkumam. Nepieciešamās aprīkošanas un nomas izmaksas 2012.gada diviem
mēnešiem Ls 1220 (viens tūkstotis divi simti divdesmit latu).
2012.gada 17.septembrī noslēdzās iepirkums „Lietotu automašīnu iegāde” ID Nr. BNA
2012/61 Bauskas novada pašvaldības vajadzībām. Izvērtējot iepirkuma rezultātu un precizējot
summu, papildus nepieciešams piešķirt Ls 4200 (četri tūkstoši divi simti latu). Pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.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, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Piešķirt no Bauskas novada pašvaldības 2012.gada budžeta atlikuma gada beigās
papildus finansējumu Ls 57405 (piecdesmit septiņi tūkstoši četri simti pieci lati) Bauskas
novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” budžeta programmai
„Autotransports”.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija”
Ekonomikas un finanšu nodaļai finanšu līdzekļu piešķīrumu iekļaut kārtējos budžeta
grozījumos.
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Par papildus mērķdotācijas sadali pedagogu algām
Saskaņā ar Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 3.punktu, Ministru kabineta 2009.gada
22.decembra noteikumu Nr.1616 „Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju
pašvaldību un privātajām izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā
nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldību vispārējās
pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai” 11.punktu un
Bauskas novada domes 2012.gada 26.janvāra noteikumu „Par kārtību, kādā tiek veikta valsts
budžeta mērķdotācijas sadale Bauskas novada pašvaldības vispārējās pamatizglītības un
vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai laika periodā 2012.gada janvāris –
augusts” 5.punktu,
pamatojoties uz Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada Izglītības
pārvalde” vadītājas rīkojumiem, lai nodrošinātu darba samaksu pedagogiem, kuri aizvietojuši
slimības dēļ promesošu pedagogu, atvaļinājuma kompensācijas samaksu pedagogiem pārtraucot
darba attiecības, kā arī pedagogam uzsākot darbu vakances aizpildīšanas gadījumā,
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, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
piešķirt papildus mērķdotāciju Ls 8436 no budžeta atlikuma pašvaldības pamata un vispārējās
vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām
iemaksām saskaņā ar pielikumu.
Pielikumā:
Papildus mērķdotācijas pašvaldības pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu
darba samaksai un VSAOI no 2012.gada 1.janvāra līdz 2012.gada 31.augustam sadale uz 1 lp.
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Par finansējumu izglītības iestādēm izglītojamo mācību ekskursiju, sporta un
kultūras pasākumu nodrošināšanai
Pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 7.punktu un likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, lai īstenotu izglītības programmu galvenos mērķus
un uzdevumus, nodrošinot Bauskas novada pašvaldības izglītības iestāžu audzēkņiem iespēju
piedalīties mācību ekskursijās, mācību olimpiādēs, sporta pasākumos un citos ar mācību un
audzināšanas procesu saistītos pasākumos, kas palīdz apgūt pamatprasmes kā zināšanu, prasmju
un attieksmju kopumu,
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, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Piešķirt finansējumu Ls 7442 (septiņi tūkstoši četri simti četrdesmit divi lati) Bauskas novada
izglītības iestādēm izglītojamo mācību ekskursiju, sporta un kultūras pasākumu un citu ar
mācību un audzināšanas procesu saistīto pasākumu transporta nodrošināšanai
2012./2013.mācību gadā laika posmā no 2012.gada septembra līdz 2012.gada 31.decembrim.
2. Piešķirt finansējumu Ls 3082 (trīs tūkstoši astoņdesmit divi lati) Bauskas novada izglītības
iestādēm izglītojamo mācību ekskursiju, sporta un kultūras pasākumu ieejas biļešu maksai
2012./2013.mācību gadā laika posmā no 2012.gada septembra līdz 2012.gada 31.decembrim.
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Ekonomikas
un finanšu nodaļai veikt piešķīrumu no pašvaldības budžeta līdzekļu atlikuma gada beigās Ls
6288 (seši tūkstoši divi simti astoņdesmit astoņi lati) apmērā un Bauskas novada pašvaldības
iestādei „Bauskas novada Izglītības pārvalde” budžetā iedalītā līdzekļu atlikuma Ls 4236
(četri tūkstoši divi simti trīsdesmit seši lati) apmērā novada pašvaldības izglītības iestādēm
izglītojamo mācību ekskursiju, sporta un kultūras pasākumu un citu ar mācību un
audzināšanas procesu saistīto pasākumu nodrošināšanai atbilstoši pielikumam un iekļaut
kārtējos budžeta grozījumos.
Pielikumā: Nepieciešamo līdzekļu kopsavilkuma tabula izglītojamo mācību ekskursiju, sporta un
kultūras pasākumu nodrošināšanai uz 1 lp.
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Par papildus finansējuma piešķiršanu vispārējās izglītības iestādei „Mežotnes
internātvidusskola”
Pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 7.punktu, likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un ņemot vērā Bauskas novada vispārējās
izglītības iestādes „Mežotnes internātvidusskola” direktores D.Peņķes 07.09.2012. vēstuli
Nr.127, lai Mežotnes internātvidusskola samaksātu iekavētos rēķinus SIA „Bauskas siltums” par
siltumapgādi 2011./2012.gada apkures sezonā,
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, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Piešķirt papildus finansējumu 2012.gadā Bauskas novada vispārējās izglītības iestādei
„Mežotnes internātvidusskola” Ls 9543 (deviņi tūkstoši pieci simti četrdesmit trīs latu)
apmērā apkures parādu dzēšanai SIA „Bauskas siltums”.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija”
Ekonomikas un finanšu nodaļai veikt piešķīrumu no pašvaldības budžeta līdzekļu
atlikuma gada beigās.
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Par papildus finansējuma piešķiršanu Mežotnes internātvidusskolas apkures
rekonstrukcijai
Pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 7.punktu, likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 2.punktu un ņemot vērā Bauskas novada administrācijas izsludinātā
iepirkuma Nr. BNA 2012/057/ERAF „Remontdarbu veikšana Bauskas novada pašvaldības
iestādēs” 1.iepirkuma daļas „Mežotnes internātvidusskolas apkures rekonstrukcija” rezultātus,
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, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Piešķirt papildus finansējumu Bauskas novada administrācijai Ls 5181 (pieci tūkstoši viens
simts astoņdesmit viens lats) apmērā Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes
„Mežotnes internātvidusskola” apkures rekonstrukcijai.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Ekonomikas un
finanšu nodaļai piešķīrumu no pašvaldības budžeta līdzekļu atlikuma gada beigās iekļaut kārtējos
budžeta grozījumos.
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Par finansējuma piešķiršanu vienkāršotās renovācijas apliecinājuma karšu
izstrādei, automātiskās ugunsgrēka atklāšanas, trauksmes signalizācijas,
automātiskās balss ugunsgrēka izziņošanas un apsardzes signalizācijas
sistēmu ierīkošanai
Pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 7.punktu, likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un ņemot vērā Bauskas novada administrācijas
izsludinātā iepirkuma Nr.BNA 2012/048 „Vienkāršotās renovācijas apliecinājuma karšu izstrāde,
automātiskās ugunsgrēka atklāšanas, trauksmes signalizācijas, automātiskās balss ugunsgrēka
izziņošanas un apsardzes signalizācijas sistēmu ierīkošanai Bauskas novada administrācijas un
izglītības iestāžu ēkās” rezultātus,
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, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Piešķirt papildus finansējumu Bauskas novada pašvaldības izglītības iestādēm vienkāršotās
renovācijas apliecinājuma karšu izstrādei, automātiskās ugunsgrēka atklāšanas, trauksmes
signalizācijas, automātiskās balss ugunsgrēka izziņošanas un apsardzes signalizācijas sistēmu
ierīkošanai:
1.1. Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādei „Bauskas sākumskola” Ls 1150
(viens tūkstotis viens simts piecdesmit lati) apmērā;
1.2. Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādei „Bauskas 2.vidusskola” Ls
1573 (viens tūkstotis pieci simti septiņdesmit trīs lati) apmērā;
1.3. Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādei „Zīlīte” Ls 968 (deviņi simti
sešdesmit astoņi lati) apmērā;
1.4. Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādei „Īslīces vidusskola” Ls 799
(septiņi simti deviņdesmit deviņi lati) apmērā;
1.5. Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādei „Uzvaras vidusskola” Ls 1029
(viens tūkstotis divdesmit deviņi lati) apmērā;
1.6. Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādei „Bauskas pilsētas pamatskola”
Ls 811 (astoņi simti vienpadsmit lati) apmērā;
1.7. Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādei „Mežgaļu pamatskola” Ls 411
(četri simti vienpadsmit lati) apmērā;
1.8. Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādei „Mežotnes pamatskola” Ls 411
(četri simti vienpadsmit lati) apmērā;
1.9. Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādei „Ozolaines pamatskola” Ls 411
(četri simti vienpadsmit lati) apmērā;

1.10. Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādei „Vecsaules pamatskola” Ls 411
(četri simti vienpadsmit lati) apmērā;
1.11. Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādei „Griķu pamatskola” Ls 424
(četri simti divdesmit četri lati) apmērā;
1.12. Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādei „Codes pamatskola” Ls 339
(trīsi simti trīsdesmit deviņi lati) apmērā;
1.13. Bauskas novada pirmsskolas izglītības iestādei „Pasaulīte” Ls 339 (trīsi simti trīsdesmit
deviņi lati) apmērā.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Ekonomikas un
finanšu nodaļai veikt izmaiņas Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada
administrācija” budžetā, pārkārtojot Ls 9076 (deviņi tūkstoši septiņdesmit seši lati) no budžeta
programmas „Projektu sagatavošanas izdevumi” uz 1.punktā minēto Bauskas novada
pašvaldības izglītības iestāžu budžetiem.
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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 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, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
apstiprināt Bauskas novada Domes saistošos noteikumus Nr.18„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 ar pielikumiem uz 50 lp.
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Par profesionālās ievirzes izglītības iestādes „Bauskas Mūzikas skola”
direktora atbrīvošanu no amata
Ņemot vērā Bauskas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādes
„Bauskas Mūzikas skola” direktora V.Fricsona 2012.gada 4.septembra iesniegumu ar lūgumu
izbeigt darba tiesiskās attiecības ar 2012.gada 1.oktobri, pamatojoties uz Darba likuma 100.panta
ceturto daļu, kā arī to, ka ir saņemta Kultūras ministrijas 2012.gada 17.septembra vēstule Nr.149/3345, kurā norādīts, ka Kultūras ministrija neiebilst pret darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar
Bauskas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādes „Bauskas Mūzikas skola”
direktoru V.Fricsonu;
pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 2.punktu, kas nosaka to, ka
novada pašvaldība pieņem darbā un atbrīvo no darba tās padotībā esošu vispārējās izglītības
iestāžu, tai skaitā internātskolu, speciālo izglītības iestāžu, interešu izglītības iestāžu,
profesionālās ievirzes izglītības iestāžu 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,
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, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Atbrīvot 2012.gada 28.septembrī Valtu Fricsonu no Bauskas novada pašvaldības profesionālās
ievirzes izglītības iestādes „Bauskas Mūzikas skola” direktora amata.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada Izglītības pārvalde” vadītājai
Aijai Spriņķei:
2.1. izveidot nodošanas un pieņemšanas komisiju, kuras uzdevums līdz 2012.gada
26.septembrim ir nodrošināt materiālo vērtību un finanšu līdzekļu inventarizāciju un nodošanu
Bauskas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādes „Bauskas Mūzikas skola”
direktora pienākumu izpildītājam;
2.2. līdz 2012.gada 28.septembrim izsludināt konkursu uz vakanto Bauskas novada pašvaldības
profesionālās ievirzes izglītības iestādes „Bauskas Mūzikas skola” direktora amatu.
3. Bauskas novada pašvaldības izpilddirektorei Dagnijai Ludrikai organizēt Bauskas novada
pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādes „Bauskas Mūzikas skola” direktora
pretendentu izvērtēšanas un atlases komisiju.
4. Kontroli pār šī lēmuma izpildi uzdot veikt Bauskas novada domes priekšsēdētājam Valdim
Veipam.
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Par noteikumu „Par kārtību, kādā tiek veikta budžeta mērķdotācijas sadale
Bauskas novada pašvaldības vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās
izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai Bauskas novadā laika periodā no
2012.gada septembra līdz 2012.gada decembrim” apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Izglītības
likuma 17.panta trešās daļas 3.punktu un Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumu
Nr.1616 "Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību un privātajām
izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības
pedagogu darba samaksai un pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās
izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai” 11.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, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Apstiprināt Bauskas novada domes noteikumus Nr.19 „Par kārtību, kādā tiek veikta
valsts budžeta mērķdotācijas sadale Bauskas novada pašvaldības vispārējās
pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai Bauskas
novadā laika periodā no 2012.gada septembra līdz 2012.gada decembrim” saskaņā ar
pielikumu.
2. Noteikt, ka noteikumi piemērojami no 2012.gada 1.septembra.
Pielikumā: noteikumi „Par kārtību, kādā tiek veikta valsts budžeta mērķdotācijas sadale
Bauskas novada pašvaldības vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības
iestāžu pedagogu darba samaksai Bauskas novadā laika periodā no 2012.gada septembra līdz
2012.gada decembrim” uz 2 lp.
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Par pedagogu mēneša darba algas likmi
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumu Nr.1616 „Kārtība,
kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību un privātajām izglītības
iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu
darba samaksai un pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu
pedagogu darba samaksai” 11.punktu, Ministru kabineta 2010.gada 31.augusta noteikumu
Nr.835 „Speciālās izglītības iestāžu, vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu
(grupu) un internātskolu finansēšanas kārtība” 2.punktu,
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” nav, NOLEMJ:
1. Noteikt no 2012.gada 1.septembra līdz 2012.gada 31.decembrim Bauskas novada
izglītības iestādēs šādas pedagogu mēneša darba algas likmes (latos):
N.p.k. Pedagoga amata (profesijas)
nosaukums
1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.

Izglītības metodiķis
Pedagogs izglītības iestādē ar
vidējo klašu piepildījumu līdz 13
(ieskaitot) izglītojamajiem
Pedagogs izglītības iestādē ar
vidējo klašu piepildījumu no 14
līdz
19
(ieskaitot)
izglītojamajiem
Pedagogs izglītības iestādē ar
vidējo klašu piepildījumu 20 un
vairāk izglītojamie
Interešu izglītības pedagogs
Pedagogs
speciālajā
vai
vispārizglītojošajā internātskolā
Profesionālās ievirzes izglītības
pedagogs

Pedagoģiskā darba stāžs (gados)
mazāks par
5
330
290

no 5 līdz 10

lielāks par 10

335
295

340
300

315

320

325

320

325

330

280
270

285
275

290
280

280

285

290

8.

9.

Pirmsskolas
pedagogs
izglītības iestādē ar vidējo
pirmsskolas
grupu
piepildījumu līdz 14 (ieskaitot)
izglītojamajiem
Pirmsskolas
pedagogs
izglītības iestādē ar vidējo
pirmsskolas
grupu
piepildījumu 15 un vairāk
izglītojamie

290

295

300

295

300

305

2. Bauskas novada izglītības iestāžu pedagogiem, kuri vada Bauskas novada mācību priekšmetu
metodisko apvienību, nosaka piemaksu Ls 25 apmērā pie mēneša darba algas likmes.
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Par izglītības iestāžu vadītāju darba algu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Ministru
kabineta 2009.gada 28.jūlija noteikumu Nr. 836 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” 7., 7.1.
un 10.punktu, kā arī uz Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumu Nr.1616 „Kārtība,
kādā aprēķina un sadala valsts budţeta mērķdotāciju pašvaldību un privātajām izglītības
iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu
darba samaksai un pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāţu
pedagogu darba samaksai” 11.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, J.Landorfs, T.Milgrāve, V.Purmale, V.Veips), „pret” 1
(U.Koluţs), „atturas” 1 (E.Millers), nebalso 2 (V.Grigorjeva, J.Rumba), NOLEMJ:
Noteikt no 2012.gada 1.septembra līdz 2012.gada 31.decembrim šādas Bauskas novada izglītības
iestāţu vadītāju darba algas likmes (latos):
Izglītojamo
skaits
03.09.2012.
346

Raimonds ŢABOVS

629

Bauskas 2.vidusskola

563

Vera GRIGORJEVA

643

Īslīces vidusskola

333

Vija IELEJA

618

Uzvaras vidusskola

268

Elita BORKOVSKA

626

Bauskas pilsētas pamatskola

283

Jānis RUMBA

615

Bauskas sākumskola

352

Linuta ĢERĢE

597

Codes pamatskola
Griķu pamatskola

150

551

182

Georgijs OSTROVSKIS
Daiga VĪLIPA

Meţgaļu pamatskola

135

Jurijs ZEĻČS

583

Meţotnes pamatskola

119

Daina LAPKOVSKA

548

Ozolaines pamatskola
Vecsaules pamatskola

98

Lilija BULA
Egons BRAZAUSKIS

563

Izglītības iestāde
Bauskas Valsts ģimnāzija

178

Vadītāja vārds, uzvārds

Darba algas
likme

598

609

Pamūšas speciālā
internātpamatskola
Meţotnes internātvidusskola
Pirmsskolas izglītības iestāde
„Pasaulīte”
Pirmsskolas izglītības iestāde
„Zīlīte”
Bauskas novada Bērnu un
jaunatnes sporta skola
Bauskas Mākslas skola

91

Aelita NAUMANE

585

75

Dace PEĽĶE

567

259

Daina KADIŠEVSKA

589

350

Ilga ĶIĢELE

583

Biruta GRANTIĽA

602

646

108

Mārīte ŠULCE

526

Bauskas Mūzikas skola

151

Valts FRICSONS

549

Bauskas Bērnu un jauniešu
centrs

214

Benita SVARENIECE
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Par izglītības iestāžu vadītāju vietnieku un struktūrvienību vadītāju izglītības
jomā mēneša darba algas likmi
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Ministru
kabineta 2009.gada 28.jūlija noteikumu Nr. 836 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” 7., 7.1.
un 10.punktu, kā arī uz Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumu Nr.1616 „Kārtība,
kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību un privātajām izglītības
iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu
darba samaksai un pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu
pedagogu darba samaksai” 11.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, J.Landorfs, T.Milgrāve, V.Purmale, J.Rumba, V.Veips),
„pret” 2 (U.Kolužs, V.Grigorjeva), „atturas” 1 (E.Millers), NOLEMJ:
1. Noteikt no 2012.gada 1.septembra līdz 2012.gada 31.decembrim šādas Bauskas novada
pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju vietnieku darba algas likmes (latos):
Izglītības iestāde
Bauskas Valsts ģimnāzija

Izglītojamo
skaits
03.09.2012.
346

Darba algas likme
466

Bauskas 2.vidusskola

563

465

Īslīces vidusskola

333

459

Uzvaras vidusskola

268

464

Bauskas pilsētas pamatskola

283

457

Bauskas sākumskola

352

443

Codes pamatskola
Griķu pamatskola

150

422

182

452

Mežgaļu pamatskola

135

447

Mežotnes pamatskola

119

420

Ozolaines pamatskola
Vecsaules pamatskola

98

428

178

459

Pamūšas speciālā internātpamatskola

91

442

Mežotnes internātvidusskola
Pirmsskolas izglītības iestāde
„Pasaulīte”
Pirmsskolas izglītības iestāde „Zīlīte”
Bauskas novada Bērnu un jaunatnes
sporta skola
Bauskas Mūzikas skola

75

428

259

437

350

433

602

471

151

414

214

440

Bauskas Bērnu un jauniešu centrs

2. Noteikt no 2012.gada 1.septembra līdz 2012.gada 31.decembrim šādas Bauskas novada
pašvaldības izglītības iestāžu struktūrvienību vadītāju izglītības jomā darba algas likmes (latos):
Izglītības iestāde

Darba algas likme

Vecsaules pamatskola

427

Īslīces vidusskola

417

Uzvaras vidusskola

425

Mežgaļu pamatskola

421

Pirmsskolas izglītības iestāde „Pasaulīte”

399

Pirmsskolas izglītības iestāde „Zīlīte”

396

3. Bauskas novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju vietniekiem, kuri vada Bauskas novada
mācību priekšmetu metodisko apvienību, nosaka piemaksu Ls 40 apmērā pie mēneša darba algas
likmes.
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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 13.septembra iesniegumu Nr.76 par pirmsskolas pedagoga palīga amata
vienības skaita palielināšanu sakarā ar vēl vienas grupas atvēršanu 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 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, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Ar 2012.gada 26.septembri Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē „Zīlīte”
palielināt „pirmsskolas pedagoga palīgs ” amata vienību skaitu par 1 slodzi, nosakot mēnešalgu
Ls 200 (divi simti latu).
2. Finansējumu 1.punktā minētās amata vienības finansēšanai piešķirt no Bauskas novada
pašvaldības 2012.gada budžeta atlikuma.
3. Izdarīt grozījumus Bauskas novada domes 2011.gada 29.decembra lēmuma „Par izglītības
iestāžu saimniecisko darbinieku amatu sarakstu apstiprināšanu” 17.pielikuma „Pirmsskolas
izglītības iestādes „Zīlīte” saimniecisko darbinieku slodžu un amata vienību saraksts” 11.rindas
kolonnā „Slodze”, aizstājot skaitli „14” ar skaitli „15”.
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Par grozījumiem Bauskas novada domes 2011.gada 29.decembra noteikumos
Nr.28
Ar mērķi palielināt apmaksājamo fakultatīvo nodarbību skaitu, lai nodrošinātu
kvalitatīvāku darbu ar talantīgajiem izglītojamajiem, ņemot vērā direktoru seminārā 05.09.2012.
veiktā balsojuma par prioritāro mērķdotācijas līdzekļu izlietojumu rezultātu un pamatojoties uz
Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 3.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, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips), „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 3.6.apakšpunktu šādā redakcijā:
„3.6. Bauskas novada pašvaldības izglītības iestādēs fakultatīvās, individuālās/ grupu nodarbības
vienam klašu komplektam tarificē šādi:
3.6.1. vispārējās pamatizglītības programmas īstenošanai:
3.6.1.1. viena mācību stunda nedēļā, ja klasē ir līdz 15 izglītojamiem;
3.6.1.2. divas mācību stundas nedēļā, ja klasē ir no 16 līdz 25 izglītojamiem;
3.6.1.3. trīs mācību stundas nedēļā, ja klasē ir 26 un vairāk izglītojamie;
3.6.2. vispārējās vidējās izglītības programmas īstenošanai:
3.6.2.1. trīs mācību stundas nedēļā, ja klasē ir līdz 15 izglītojamiem;
3.6.2.2. četras mācību stundas nedēļā, ja klasē ir no 16 līdz 25 izglītojamiem;
3.6.2.3. septiņas mācību stundas nedēļā, ja klasē ir 26 un vairāk izglītojamie;
3.6.3. vakara (maiņu) vispārējās vidējās izglītības programmu un neklātienes vispārējās
vidējās izglītības programmu īstenošanai:
3.6.3.1. viena mācību stunda nedēļā, ja klasē ir līdz 15 izglītojamiem;
3.6.3.2. divas mācību stundas nedēļā, ja klasē ir no 16 līdz 25 izglītojamiem;
3.6.3.3. trīs mācību stundas nedēļā, ja klasē ir 26 un vairāk izglītojamie;”
2. Noteikt, ka grozījumi noteikumos piemērojami ar 2012.gada 3.septembri.
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Par grozījumiem Bauskas novada domes 2009.gada 27.augusta noteikumos
Nr.4
Ar mērķi nodrošināt kvalitatīvāku svešvalodu mācību procesu vidējās izglītības posmā,
kā arī ņemot vērā Bauskas Valsts ģimnāzijas direktora p.i. M.Ignatjevas 07.09.2012. iesniegumu
Nr.1-11/92, pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 3.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, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Izdarīt Bauskas novada domes 2009.gada 27.augusta noteikumos Nr.4 „Par kārtību, kādā
nosaka minimālo un maksimālo izglītojamo skaitu Bauskas novada pašvaldības izglītības
iestādes klasēs, pirmsskolas izglītības iestādes grupās un izglītojamo skaitu vispārējās izglītības
iestādē grupās atsevišķu mācību priekšmetu apguvei” šādus grozījumus:
1.1. aizstāt 11.5. apakšpunktā skaitli „26” ar skaitli „24”;
1.2. aizstāt 11.6. apakšpunktā skaitli „26” ar skaitli „24”.
2. Noteikt, ka grozījumi noteikumos piemērojami ar 2012.gada 3.septembri.
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Par finansējuma piešķiršanu nodibinājumam „Fonds Sibīrijas bērni”
Bauskas novada domē 2012.gada 3.septembrī saņemts nodibinājuma „Fonds Sibīrijas
bērni” iesniegums (reģistrēts ar Nr.2092), kurā izteikts lūgums sniegt finansiālu atbalstu
grāmatas „Sibīrijas bērni” 2.sējuma angļu valodā izdošanai. Iesniegumā norādīts, ka grāmatā ir
daudzu Bauskas novada iedzīvotāju stāsti. Kopējie grāmatas „Sibīrijas bērni” 2.sējuma angļu
valodas tulkošanas un tipogrāfijas izdevumi ir Ls 21 977.
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 5.punktu, 21.panta pirmās daļas 2.punktu,
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,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Piešķirt nodibinājumam „Fonds Sibīrijas bērni” grāmatas „Sibīrijas bērni” 2.sējuma izdošanai
finansējumu Ls 200 (divi simti latu) apmērā.
2. Finansējumu piešķirt no Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada
administrācija” budžeta līdzekļiem.
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Par dzīvojamās telpas „Selekcija 15”x, Mežotnes pagastā īres līguma
atjaunošanu
2012.gada 11.septembrī Dzīvojamo māju privatizācijas un dzīvokļu komisijas sēdē tika
izskatīts Terentija H., dzīvesvietas adrese: „Selekcija 15”x, Mežotne, Mežotnes pag., Bauskas
nov. iesniegums, kurā viņš lūdz pagarināt dzīvokļa „Selekcija 15”x, Mežotne, Mežotnes pag.,
Bauskas nov. īres līguma termiņu uz desmit gadiem. Iesniegums saņemts Mežotnes pagasta
pārvaldē 2012.gada 6.augustā.
Izskatot T.H. iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, Bauskas novada dome
konstatēja:
Terentijs H. īrē dzīvokli „Selekcija 15”x, Mežotne, Mežotnes pag., Bauskas nov.
Dzīvojamās telpas „Selekcija 15”x, Mežotne, Mežotnes pag., Bauskas nov. īres līguma termiņš
beidzies 2012.gada 1.jūnijā.
Dzīvojamā telpā „Selekcija 15”x, Mežotne, Mežotnes pag., Bauskas nov. T.H. dzīvo kopš
1985.gada 31.maija.
Dzīvojamās telpas „Selekcija 15”x, Mežotne, Mežotnes pag., Bauskas nov. īres līguma
3.1.1.; 3.1.2.apakšpunktos ietvertas īrnieka tiesības prasīt īres līguma atjaunošanu pēc īres līguma
termiņa izbeigšanās un līguma atjaunošanu noformēt ar rakstisku papildu vienošanos.
Īrniekam Terentijam H. 2012.gada 5.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 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,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Atjaunot dzīvojamās telpas „Selekcija 15”x, Mežotne, Mežotnes pag., Bauskas nov. īres
līguma termiņu ar Terentiju H., personas kods, līdz 2015.gada 30. septembrim.
2. Uzdot Mežotnes pagasta pārvaldes vadītājam Normundam Vāveram viena mēneša laikā veikt
grozījumus 2000.gada 2.jūnijā noslēgtajā dzīvojamās telpas „Selekcija 15”x, Mežotne,
Mežotnes pag., Bauskas nov. īres līgumā.
3. Uzdot Mežotnes pagasta pārvaldes vadītājam un Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Bauskas novada administrācija” Saimnieciskās nodaļas vadītājam J.Kalinkam veikt
organizatoriskos pasākumus ēkas „Selekcija 15”, Mežotne, Mežotnes pag., Bauskas nov.

ierakstīšanai Zemesgrāmatā un pašvaldībai piekrītošā dzīvokļa Nr.2 īpašumtiesību
nostiprināšanai Zemesgrāmatā uz Bauskas novada pašvaldības vārda.
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 „Jaunpampavas”x, Codes pagastā īres līguma
pagarināšanu
2011.gada 18.oktobrī ar Dzidru N. tika noslēgts dzīvokļa „Jaunpampavas”x, Codes
pagastā, Bauskas novadā īres līgums Nr.18/10/2011/3 uz laiku līdz 2012.gada 28.septembrim.
2012.gada 3.septembrī Dz.N. Codes pagasta pārvaldē iesniegusi iesniegumu, kurā izteikts
lūgums pagarināt dzīvokļa īres līguma termiņu.
Izskatot Dz.N. iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, Bauskas novada dome
konstatēja:
Dz.N. īrē dzīvokli „Jaunpampavas”x, Codes pag., Bauskas nov. Dzīvojamās telpas īres
līguma termiņš beigsies 2012.gada 28.septembrī.
Dzīvojamajā telpā „Jaunpampavas”x, Codes pag., Bauskas nov. dzīvo un savu dzīvesvietu
2000.gada 27.jūlijā deklarējusi Dzidra N.
Dzīvojamās telpas „Jaunpampavas”x, Codes pag., Bauskas nov. īres līguma
1.2.apakšpunktā ietverta īrnieka tiesības prasīt īres līguma pagarināšanu.
Īrniecei Dzidrai N. 2012.gada 3.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 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,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Pagarināt dzīvojamās telpas „Jaunpampavas”x, Codes pag., Bauskas nov. īres līguma termiņu
ar Dzidru N., personas kods, līdz 2015.gada 30. septembrim.
2. Uzdot Codes pagasta pārvaldes vadītājai Dacei Šķiliņai viena mēneša laikā veikt grozījumus
18.10.2011. noslēgtajā dzīvojamās telpas „Jaunpampavas” x, Codes pag., Bauskas nov. īres
līgumā.
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 sociālās dzīvojamās mājas „X”, Brunavas pagastā īres līguma
atjaunošanu
2012.gada 1.februārī ar Sandru B. tika noslēgts sociālās dzīvojamās mājas ,,X”, Budbergā,
Brunavas pag., Bauska nov. īres līgums uz laiku līdz 2012.gada 25.jūlijam. 2012.gada 25.jūlijā
no S.B. saņemts iesniegums, kurā izteikts lūgums pagarināt sociālās dzīvojamās mājas ,,X”,
Budbergā, Brunavas pag., Bauskas nov. īres līguma termiņu.
Izskatot S.B. iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, Bauskas novada dome
konstatēja:
2012.gada 1.februārī ar S.B. noslēgts sociālās dzīvojamās mājas ,,X”, Budberga, Brunavas
pag., Bauskas nov. īres līgums. Līguma termiņš beidzies 2012.gada 25.jūlijā.
Sandras B. ģimenei piešķirts trūcīgās ģimenes statuss uz laiku līdz 2012.gada
31.oktobrim.
Sociālā dzīvojamās mājas īrniecei S.B. ir īres maksas parāds Ls 22,14.
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 dzīvojamo māju,
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, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Atjaunot sociālās dzīvojamās mājas ,,X”, Budbergā, Brunavas pag., Bauska nov. īres
līguma termiņu ar Sandru B., personas kods X, līdz 2012.gada 31.decembrim.
2. Uzdot Brunavas pagasta pārvaldes vadītājai Baibai Marčenkovai veikt grozījumus ar
Sandru B. noslēgtajā sociālās mājas ,,X”, Budbergā, Brunavas pag., Bauska nov. īres līgumā.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV- 3007)
mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
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Par sociālā dzīvokļa Strautnieku ielā x, Bauskā īres līguma atjaunošanu
2011.gada 7.martā ar Juri A. tika noslēgts sociālā dzīvokļa Strautnieku ielā x, Bauskā,
Bauskas nov. īres līgums uz laiku līdz 2011.gada 31.augustam. Ar Bauskas novada domes
26.01.2012. lēmumu sociālā dzīvokļa Strautnieku ielā x, Bauskā, Bauskas nov. īres līgums
pagarināts līdz 2012.gada 31.jūlijam. 2012.gada 22.augustā saņemts J.A. iesniegums, kurā
izteikts lūgums pagarināt sociālā dzīvokļa Strautnieku ielā x, Bauskā, Bauskas novads īres
līguma termiņu.
Izskatot J.A. iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, Bauskas novada dome konstatēja:
J.A. īrē sociālo dzīvokli Strautnieku ielā x, Bauskā, Bauskas nov. Sociālā dzīvokļa īres
līguma termiņš beidzies 2012.gada 31.jūlijā.
Jurim A.piešķirts trūcīgās personas statuss līdz 2012.gada 31.oktobrim.
Sociālā dzīvokļa īrniekam J.A. 2012.gada 21.septembrī nav īres un komunālo maksājumu
parāda, to apliecina kapitālsabiedrības SIA „Bauskas namsaimnieks” 21.09.2012. izziņa Nr.16/36.
Pamatojoties uz likuma ,,Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām”
11.panta otro daļu, kas nosaka, ka sociālā dzīvokļa īres līgumu noslēdz uz laiku, kas nav ilgāks
par sešiem mēnešiem, un to atjauno, ja pēc īres līguma termiņa izbeigšanās īrnieks un viņa
ģimenes locekļi nav zaudējuši tiesības īrēt sociālo dzīvokli;
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, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Atjaunot sociālā dzīvokļa Strautnieku ielā x, Bauskā, Bauskas nov., LV-3901 īres līguma
termiņu ar Juri A., personas kods X, līdz 2013.gada 28.februārim.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „Bauskas namsaimnieks” atjaunot
sociālā dzīvokļa Strautnieku iela x, Bauskas, 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 Dārza ielā x, Bauskā īres līguma pagarināšanu
2012.gada 11.septembrī Dzīvojamo māju privatizācijas un dzīvokļu komisijas sēdē tika
izskatīts Gaļinas V., dzīvesvietas adrese: Dārza ielā x, Bauskā, Bauskas nov. iesniegums, kurā
viņa lūdz pagarināt dzīvokļa Dārza ielā x, Bauskā īres līguma termiņu. Iesniegums saņemts
Bauskas novada domē 2012.gada 28.augustā.
Izskatot G.V. iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, Bauskas novada dome
konstatēja:
Gaļinas V. ģimene īrē dzīvokli Dārza ielā x, Bauskā. Dzīvojamās telpas Dārza ielā x,
Bauskā īres līguma termiņš beigsies 2012.gada 28.septembrī.
Dzīvojamā telpā Dārza ielā x, Bauskā dzīvo un savu dzīvesvietu 2011.gada 14.oktobrī
deklarējusi Gaļina V. un viņas aizbilstamais Ivo V., dzimis 2006.gada 20.aprīlī.
Dzīvojamās telpas Dārza ielā 9-11, Bauskā īres līguma 3.2.apakšpunktā ietvertas īrnieka
tiesības prasīt (rakstiski) līguma pagarināšanu trīsdesmit dienas pirms īres līguma termiņa
izbeigšanās.
Īrniecei Gaļinai V. 2012.gada 11.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 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, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Pagarināt dzīvojamās telpas Dārza ielā x, Bauskā īres līguma termiņu ar Gaļinu V., personas
kods X, līdz 2015.gada 30. septembrim.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „Bauskas namsaimnieks” viena
mēneša laikā veikt grozījumus 12.10.2011. noslēgtajā dzīvojamās telpas Dārza ielā x, Bauskā,
Bauskas nov. īres līgumā.
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 Dārza ielā x, Bauskā īres līguma pagarināšanu
2012.gada 11.septembrī Dzīvojamo māju privatizācijas un dzīvokļu komisijas sēdē tika
izskatīts Rasmas Z., dzīvesvietas adrese: Dārza ielā X, Bauskā iesniegums, kurā viņa lūdz
pagarināt dzīvokļa Dārza ielā X, Bauskā īres līguma termiņu. Iesniegums saņemts Bauskas
novada domē 2012.gada 28.augustā.
Izskatot R.Z. iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, Bauskas novada dome
konstatēja:
Rasmas Z. ģimene īrē dzīvokli Dārza ielā X, Bauskā. Dzīvojamās telpas Dārza ielā X,
Bauskā īres līguma termiņš beigsies 2012.gada 28.septembrī.
Dzīvojamajā telpā Dārza ielā X, Bauskā dzīvo un savu dzīvesvietu 2011.gada 3.oktobrī
deklarējuši Rasma Z. un vīrs Uldis Z..
Dzīvojamās telpas Dārza ielā X, Bauskā īres līguma 3.2.apakšpunktā ietvertas īrnieka
tiesības prasīt (rakstiski) līguma pagarināšanu trīsdesmit dienas pirms īres līguma termiņa
izbeigšanās.
Īrniecei Rasmai Z. 2012.gada 27.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 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, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Pagarināt dzīvojamās telpas Dārza ielā X, Bauskā īres līguma termiņu ar Rasmu Z., personas
kods X, līdz 2015.gada 30.septembrim.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „Bauskas namsaimnieks” viena
mēneša laikā veikt grozījumus 17.10.2011. noslēgtajā dzīvojamās telpas Dārza ielā X, Bauskā,
Bauskas nov. īres līgumā.
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 atteikumu pārņemt bezmantinieka mantu
Bauskas novada pašvaldībā 2012.gada 4.septembrī saņemta un reģistrēta ar Nr.2117
valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūra” vēstule ar lūgumu izskatīt jautājumu par
bezmantinieka mantas – dzīvokļa īpašuma X, Mūsa, Ceraukstes pagasts, Bauskas novads,
kadastra Nr. X, pārņemšanu Bauskas novada pašvaldības īpašumā.
Izskatot valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūra” vēstuli, Bauskas novada dome
konstatēja:
Dzīvokļa īpašums X, Mūsa, Ceraukstes pagasts, Bauskas novads, kadastra Nr.X, 41,2 m²
platībā ar Zemgales apgabaltiesas zvērinātās notāres Aijas Biezās 2012.gada 17.aprīļa aktu
Nr.1066 „Par mantojuma lietas izbeigšanu” atzīts par bezmantinieka mantu un ņemts valsts
uzskaitē ar 2012.gada 7.augusta valstij piekritīgās mantas pieņemšanas un nodošanas aktu Nr.
006970.
Mantojuma lietā iesniegta kreditora akciju sabiedrības „ABLV Bank” pretenzija
31 406,48 latu apmērā un kreditora akciju sabiedrības „BigBank” Latvijas filiāles pretenzija
474,74 latu apmērā.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45.panta pirmo daļu
pašvaldība piedāvājumu par valstij piekritīgās mantas pārņemšanu savā īpašumā izskata domes
sēdē mēneša laikā no piedāvājuma saņemšanas dienas un lēmumu nosūta nekustamā īpašuma
valdītājam.
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
17.punktu un Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma “ 45.panta pirmo daļu,
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, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Atteikties pārņemt Bauskas novada pašvaldības īpašumā bezmantinieka mantu – dzīvokļa
īpašumu X, Mūsa, Ceraukstes pag., Bauskas nov.
2. Lēmumu nosūtīt valsts akciju sabiedrībai „Privatizācijas aģentūra”.
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Par zemes vienību Īslīces pagastā nodošanu valdījumā SIA „Īslīces ūdens”
Bauskas novada pašvaldībā saņemts SIA „Īslīces ūdens” iesniegums ar lūgumu nodot
bezatlīdzības lietošanā atsevišķus pašvaldībai piekrītošus un pašvaldības īpašumā esošus
zemesgabalus Īslīces pagastā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Īslīces pagastā”
īstenošanai.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.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, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Nodot valdījumā Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „Īslīces ūdens” tās
pamatdarbības nodrošināšanai un projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Īslīces
pagastā” īstenošanai pašvaldībai piederošās zemes vienības: „Atdzelžošanas stacija Bērzkalni”
0,35 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4068 003 0235, „Atdzelžošanas stacija Rītausmas” 1,04
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4068 002 0568 un pašvaldībai piekrītošās zemes vienības:
„Ugunsdzēsības baseins Rītausmas” 0,060 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4068 002 0623 un
„Attīrīšanas iekārtas Rītausmas” 0,850 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4068 002 0404, uz
kuriem atrodas SIA „Īslīces ūdens” pamatkapitālā esošās ēkas un būves.
2. Noteikt, ka SIA „Īslīces ūdens” ir aizliegts lēmuma 1.punktā minētās zemes vienības vai
to daļas atsavināt vai apgrūtināt ar lietu tiesībām bez ikreizēja Bauskas novada domes lēmuma,
kā arī aizliegts iznomāt bez Bauskas novada domes priekšsēdētāja saskaņojuma.
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija”
Saimnieciskajai nodaļai organizēt zemes vienību nodošanu valdījumā un sastādīt nodošanas un
pieņemšanas aktus.
4. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram.
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Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Tele 2” par zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 4052 006 0090 Codes pagastā nomu
Bauskas novada dome ar 2011.gada 28.jūlija lēmumu „Par zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4052 006 0090 Codes pagastā piekritību, platības precizēšanu, nosaukuma
piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu” noteica, ka zemes vienība ar
kadastra apzīmējumu 4052 006 0090 ir starpgabals, kas piekrīt Bauskas novada pašvaldībai un
ierakstāms uz tās vārda zemesgrāmatā. Ar minēto lēmumu zemes vienībai noteikts zemes
lietošanas mērķis – pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve (kods 0908) un izveidots jauns
zemes īpašums ar nosaukumu „Tornis”.
Nekustamais īpašums „Tornis”, kas sastāv no zemes vienības, kuras platība kadastrālās
uzmērīšanas rezultātā ir 1,03 ha, 2012.gada 16.jūlijā reģistrēts zemesgrāmatā.
Uz zemes vienības ir uzbūvēts SIA „Tele 2” mobilo telekomunikāciju objekts
(bāzes stacija un sakaru masts), kura būvniecība sākta 1997.gada 7.martā un nodots ekspluatācijā
1997.gada 2.decembrī. Pirms objekta būvniecības uzsākšanas Codes pagasta padome 1997.gada
5.martā noslēgusi iepriekš minētās zemes vienības nomas līgumu, kura termiņš izbeidzies
2007.gada 5.martā.
Ievērojot iepriekš minētos apstākļus, ar SIA „Tele 2” tai piederošo būvju uzturēšanai ir
noslēdzams zemes nomas līgums.
Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas
personas zemes nomu” 4.punktā paredzēts, ka zemes nomas līgumu par apbūvētu publiskas
personas zemesgabalu var slēgt tikai ar attiecīgo ēku (būvju) īpašnieku, tiesisko valdītāju vai
lietotāju. Saskaņā ar minēto noteikumu 7.2.apakšpunktu apbūvēta zemesgabala nomas maksu
gadā, sākot no 2010.gada 1.janvāra, nosaka 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.
Noteikumu 7.1 punkts noteic, ka nomnieks papildus nomas maksai maksā iznomātājam likumos
noteiktos nodokļus. Savukārt atbilstoši noteikumu 9.1.apakšpunktam nomas maksa palielināma,
piemērojot koeficientu 1,5, uz laiku līdz uz zemesgabala atrodošās zemesgrāmatā neierakstītās
ēkas (būves) saskaņā ar likumu „Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās" tiks
ierakstītas zemesgrāmatā.
Likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu”
1
6. panta pirmajā daļā noteikts, ka nekustamā īpašuma nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav
ilgāks par 12 gadiem.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta a)
apakšpunktu, likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanu” 6.1 panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735
„Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 4.punktu, 7.2.apakšpunktu, 9.1.apakšpunktu un
10.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, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Iznomāt SIA „Tele 2” tās telekomunikāciju objekta – bāzes stacijas un sakaru
masta – uzturēšanai Bauskas novada pašvaldības nekustamo īpašumu „Tornis”, kadastra
Nr.4052 006 0090, kas sastāv no zemes vienības 1,03 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
4052 006 0090.
2. Noteikt zemes nomas līguma termiņu no 2012.gada 1.oktobra līdz 2024.gada 30.septembrim.
3. Noteikt zemes nomas maksu gadā 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības, uz laiku līdz
telekomunikāciju objekta ierakstīšanai zemesgrāmatā, piemērojot zemes nomas maksai
koeficientu 1,5.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” atbilstoši šim
lēmumam sagatavot un noslēgt ar SIA „Tele 2” zemes nomas līgumu, iekļaujot nomas
līgumā punktu, kas paredz SIA „Tele 2” pienākumu līdz 2012.gada 31.decembrim samaksāt
zemes nomas maksu par zemes faktisko lietošanu laika periodā no 2007.gada 6.marta līdz
2012.gada 30.septembrim.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Bauskas novada domes priekšsēdētāja vietniekam
Jānim Feldmanim.
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Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu X Ceraukstes pagastā piekritību
Ar Bauskas novada domes 2010.gada 25.novembra lēmumu „Par zemes lietošanas tiesību
izbeigšanu Gaļinai A. uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu X Ceraukstes pagastā” noteikts,
ka Gaļinai A. zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz zemes vienību 0,057 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu X ir izbeigušās Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 3.punktā, 23.panta
vienpadsmitās daļas 1.punktā noteiktajā datumā – 2010.gada 31.maijā.
Gaļina A. ieguva zemes nomas pirmtiesības uz zemes vienību 0,057 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu X, un šīs tiesības izlietojamas viena gada laikā no zemes pastāvīgās lietošanas
tiesību izbeigšanās dienas, tas ir, līdz 2011.gada 1.jūnijam. Gaļina A. līdz 2011.gada 1.jūnijam
nav izmantojusi zemes nomas pirmtiesības un noslēgusi zemes nomas līgumu.
Uz zemes vienības neatrodas ēkas.
Zemes vienībai 0,057 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X noteikts nekustamā īpašuma
lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601.
Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā definētajam terminam zemes
vienība 0,057 ha platībā ar kadastra apzīmējums X atbilst zemes starpgabala statusam, jo tā
platība ir mazāka par pašvaldības saistošajos noteikumos noteikto minimālo zemesgabala
platību. Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 4.punktu, zemes vienība ir piekrītoša
pašvaldībai un uz attiecīgās pašvaldības vārda reģistrējama zemesgrāmatā.
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 11.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 izmantojama zemes
reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 13.punktu,
Bauskas novada domes 2012.gada 26.aprīļa saistošiem 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, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noteikt, ka zemes vienība 0,057 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X ir starpgabals, piekrītoša
Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
2. Noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.
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Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu X daļas Ceraukstes pagastā
iznomāšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2012.gada 29.augustā saņemts Valērijas S. iesniegums
(reģistrēts ar Nr.701), kurā tiek lūgts iznomāt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu X daļu
1,22 ha platībā.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
Saskaņā ar Bauskas rajona Ceraukstes pagasta padomes 2008.gada 16.septembra lēmumu
„Par lauku apvidus zemes piekritību” zemes vienība 2,3 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 29.augusta līdz 2012.gada 12.septembrim tika izlikta Bauskas novada pašvaldības
ēkā, Ceraukstes 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, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Iznomāt Valērijai S., dzīvesvietas adrese: Līvānu iela X, Mūsa, Ceraukstes pag., Bauskas nov.,
LV-3901, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu X daļu 1,22 ha platībā saskaņā ar grafisko
pielikumu lauksaimnieciskai izmantošanai.
2. Nomas līgumu slēgt uz laiku no 01.10.2012. 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 Valēriju S. 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 Īslīces pagastā iznomāšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2012.gada 28.augustā saņemts sabiedrības ar ierobežotu
atbildību „ZS Griezes”, reģistrācijas Nr.43601001117, kuru pārstāv prokūrists Rihards Š.,
iesniegums (reģistrēts ar Nr.2037), kurā tiek lūgts iznomāt zemes vienību 1,8 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu X.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
Saskaņā ar Bauskas novada domes 2012.gada 28.jūnija lēmumu „Par zemes vienības
„Medņi” ar kadastra apzīmējumu X Īslīces pagastā sadalīšanu, piekritību, nekustamā īpašuma
lietošanas mērķa noteikšanu, nosaukuma un adreses piešķiršanu” zemes vienība 1,8 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 14.augusta līdz 2012.gada 28.augustam 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, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Iznomāt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „ZS Griezes” zemes vienību 1,8 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu X saskaņā ar grafisko pielikumu lauksaimnieciskai izmantošanai.
2. Nomas līgumu slēgt uz laiku no 01.10.2012. 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 sabiedrību ar ierobežotu atbildību „ZS Griezes” 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 Sandrim Z. uz zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu X Dāviņu 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 2003.gada 12.maija lēmumu Sandrim Z. piešķirta īpašumā par
samaksu nekustamā īpašuma „Lapas”, kas atrodas Bauskas novada Dāviņu pagastā, kadastra
Nr.X, zemes vienība 1,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X.
Sandris Z. ir miris.
Zemes vienība nav apbūvēta.
Sandris 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 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, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noteikt, ka Sandrim Z., personas kods, dzīvesvietas adrese: X, Dāviņu pag., Bauskas nov.,
LV-3913, zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz zemes vienību 1,7 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 Sandra Z. iespējamie mantinieki iegūst zemes nomas pirmtiesības uz zemes
vienību 1,7 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 Sandra Z. iespējamie mantinieki šā lēmuma 2.punktā noteiktajā
termiņā izlieto zemes nomas pirmtiesības, zemes vienība 1,7 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 Sandra Z. iespējamie mantinieki izmanto zemes nomas pirmtiesības, sagatavot un noslēgt
ar Sandra Z. 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”.
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).
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Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanos Jānim T. uz zemes vienībām ar
kadastra apzīmējumiem X, X Vecsaules 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 14.decembra lēmumu Jānim T. piešķirtas īpašumā par
samaksu nekustamā īpašuma „Dzelmes”, kas atrodas Bauskas novada Vecsaules pagastā,
kadastra Nr.4092 011 0018, zemes vienība 4,92 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 011
0018, zemes vienība 0,60 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X.
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu X 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 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, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noteikt, ka Jānim T., personas kods X, dzīvesvietas adrese: „X”, Vecsaules pag., Bauskas
nov., LV-3915, zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz zemes vienību 4,92 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu X, zemes vienību 0,60 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 Jānis T. iegūst zemes nomas pirmtiesības uz zemes vienību 4,92 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu X, zemes vienību 0,60 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 Jānis T. šā lēmuma 2.punktā noteiktajā termiņā izlieto zemes
nomas pirmtiesības, zemes vienība 4,92 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X, zemes
vienība 0,60 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 Jānis T. izmanto zemes nomas pirmtiesības, sagatavot un noslēgt ar Jāni T. 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).
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prot.Nr.18, 41.p.

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanos Ausmai V. uz zemes vienībām ar
kadastra apzīmējumiem X, X, X Vecsaules 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.augusta lēmumu Ausmai V. piešķirtas īpašumā par
samaksu nekustamā īpašuma „X”, kas atrodas Bauskas novada Vecsaules pagastā, kadastra
Nr.X, zemes vienība 22,79 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X, zemes vienība 3,28 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu X, zemes vienība 3,49 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X.
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu X ir apbūvēta.
Ausma 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 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 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, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noteikt, ka Ausmai V., personas kods X, dzīvesvietas adrese: „X”, Vecsaules pag., Bauskas
nov., LV-3915, zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz zemes vienību 22,79 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu X, zemes vienību 3,28 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X, zemes
vienību 3,49 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 Ausma V. iegūst zemes nomas pirmtiesības uz zemes vienību 22,79 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu X, zemes vienību 3,28 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X, zemes
vienību 3,49 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 Ausma V. šā lēmuma 2.punktā noteiktajā termiņā izlieto zemes
nomas pirmtiesības, zemes vienība 22,79 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X, zemes
vienība 3,28 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X, zemes vienība 3,49 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 Ausma V. izmanto zemes nomas pirmtiesības, sagatavot un noslēgt ar Ausmu 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”.
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).
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prot.Nr.18, 42.p.

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanos Andrejam V. uz zemes vienībām ar
kadastra apzīmējumiem X, X Vecsaules 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 14.decembra lēmumu Andrejam V. piešķirts īpašumā par
samaksu nekustamā īpašuma „X”, kas atrodas Bauskas novada Vecsaules pagastā, kadastra
Nr.X, zemes vienība 2,15 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X, zemes vienība 4,56 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu X.
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu X ir apbūvēta.
Andrejs 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 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, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noteikt, ka Andrejam V., personas kods X, dzīvesvietas adrese: „X”, Vecsaules pag.,
Bauskas nov., LV-3936, zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz zemes vienību 2,15 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu X, zemes vienību 4,56 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 Andrejs V. iegūst zemes nomas pirmtiesības uz zemes vienību 2,15 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu X, zemes vienību 4,56 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 Andrejs V. šā lēmuma 2.punktā noteiktajā termiņā izlieto zemes
nomas pirmtiesības, zemes vienība 2,15 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X, zemes vienība
4,56 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 Andrejs V. izmanto zemes nomas pirmtiesības, sagatavot un noslēgt ar Andreju 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”.
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
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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.septembrī

prot.Nr.18, 43.p.

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanos Jurim B. uz zemes vienībām ar
kadastra apzīmējumiem X, X, X Vecsaules 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 4.augusta lēmumu Jurim B. piešķirts īpašumā par samaksu
nekustamā īpašuma „X”, kas atrodas Bauskas novada Vecsaules pagastā, kadastra Nr. X, zemes
vienība 0,4544 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X, zemes vienība 0,126 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu X, zemes vienība 2,59 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X.
Zemes vienība nav apbūvēta.
Juris B. 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, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noteikt, ka Jurim B., personas kods X, dzīvesvietas adrese: X, Vecsaule, Vecsaules pag.,
Bauskas nov., LV-3932, zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz zemes vienību 0,4544 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu X, zemes vienību 0,126 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X
un zemes vienību 2,59 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 Juris B. iegūst zemes nomas pirmtiesības uz zemes vienību 0,4544 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu X, zemes vienību 0,126 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X, zemes
vienību 2,59 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 Juris B. šā lēmuma 2.punktā noteiktajā termiņā izlieto zemes nomas
pirmtiesības, zemes vienība 0,4544 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X, zemes vienība
0,126 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X, zemes vienība 2,59 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 Juris B. izmanto zemes nomas pirmtiesības, sagatavot un noslēgt ar Juri 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”.
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).
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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.septembrī

prot.Nr.18, 44.p.

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanos Marikai P. uz zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu X Vecsaules 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 3.novembra lēmumu Marikai P. piešķirta īpašumā par
samaksu nekustamā īpašuma „Likverteni Nr.X”, kas atrodas Bauskas novada Vecsaules pagastā,
kadastra Nr.X, zemes vienība 0,0923 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X.
Zemes vienība nav apbūvēta.
Marika P. līdz 2011.gada 30.decembrim ar Hipotēku banku zemes izpirkuma (pirkuma)
līgumu nav noslēgusi. 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 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, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noteikt, ka Marikai P., personas kods X, dzīvesvietas adrese: Ceriņu iela 11, Bauska,
Bauskas nov., LV-3901, zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz zemes vienību 0,0923 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 Marika P. iegūst zemes nomas pirmtiesības uz zemes vienību 0,0923 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 Marika P. šā lēmuma 2.punktā noteiktajā termiņā izlieto zemes
nomas pirmtiesības, zemes vienība 0,0923 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 Marika P. izmanto zemes nomas pirmtiesības, sagatavot un noslēgt ar Mariku P. 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).
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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.septembrī

prot.Nr.18, 45.p.

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanos Edmundam T. uz zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu X Vecsaules 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 18.marta lēmumu Edmundam T. piešķirta īpašumā par
samaksu nekustamā īpašuma „Likverteni Nr.X”, kas atrodas Bauskas novada Vecsaules pagastā,
kadastra Nr.X, zemes vienība 0,0529 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X.
Zemes vienība nav apbūvēta.
Edmunds 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 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, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noteikt, ka Edmundam T., personas kods X, dzīvesvietas adrese: X, Bērzkalni, Īslīces pag.,
Bauskas nov., LV-3901, zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz zemes vienību 0,0529 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 Edmunds T. iegūst zemes nomas pirmtiesības uz zemes vienību 0,0529 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 Edmunds T. šā lēmuma 2.punktā noteiktajā termiņā izlieto zemes
nomas pirmtiesības, zemes vienība 0,0529 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 Edmunds T. izmanto zemes nomas pirmtiesības, sagatavot un noslēgt ar Edmundu T.
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).
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BAUSKAS NOVADA DOME
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DOMES SĒDES LĒMUMS
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2012.gada 25.septembrī

prot.Nr.18, 46.p.

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanos Mārim B. uz zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu X Vecsaules 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 13.novembra lēmumu Mārim B. piešķirta īpašumā par
samaksu nekustamā īpašuma „Likverteni Nr.X”, kas atrodas Bauskas novada Vecsaules pagastā,
kadastra Nr.4092 001 0103, zemes vienība 0,0549 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X.
Zemes vienība nav apbūvēta.
Māris B. 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, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noteikt, ka Mārim B., personas kods X, dzīvesvietas adrese: Salātu iela X, Bauska, Bauskas
nov., LV-3901, zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz zemes vienību 0,0549 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 B. iegūst zemes nomas pirmtiesības uz zemes vienību 0,0549 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 Māris B. šā lēmuma 2.punktā noteiktajā termiņā izlieto zemes
nomas pirmtiesības, zemes vienība 0,0549 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 B. izmanto zemes nomas pirmtiesības, sagatavot un noslēgt ar Māri 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”.
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
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prot.Nr.18, 47.p.

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanos Daigai Č. uz zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu X Vecsaules 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 4.augusta lēmumu Daigai Č. piešķirta īpašumā par
samaksu
nekustamā īpašuma „Strazdi”, kas atrodas Bauskas novada Vecsaules pagastā, kadastra Nr.X,
zemes vienība 0,4995 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X.
Zemes vienība nav apbūvēta.
Daiga Č. 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, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noteikt, ka Daigai Č., personas kods X, dzīvesvietas adrese: „X”, Vecsaule, Vecsaules pag.,
Bauskas nov., LV-3932, zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz zemes vienību 0,4995 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 Daiga Č. iegūst zemes nomas pirmtiesības uz zemes vienību 0,4995 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 Daiga Č. šā lēmuma 2.punktā noteiktajā termiņā izlieto zemes
nomas pirmtiesības, zemes vienība 0,4995 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 Daiga Č. izmanto zemes nomas pirmtiesības, sagatavot un noslēgt ar Daigu Č. 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 PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS
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prot.Nr.18, 48.p.

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanos Jānim S. uz zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu X Vecsaules 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.jūlija lēmumu Jānim S. piešķirta īpašumā par samaksu nekustamā
īpašuma „Skudras”, kas atrodas Bauskas novada Vecsaules pagastā, kadastra Nr.X, zemes
vienība 0,4217 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X.
Zemes vienība nav apbūvēta.
Jānis 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, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noteikt, ka Jānim S., personas kods X, dzīvesvietas adrese: „Sarmas” X, Vecsaule,
Vecsaules pag., Bauskas nov., LV-3932, zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz zemes
vienību 0,4217 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 002 0135, 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 Jānis S. iegūst zemes nomas pirmtiesības uz zemes vienību 0,4217 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 4092 002 0135, 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 Jānis S. šā lēmuma 2.punktā noteiktajā termiņā izlieto zemes nomas
pirmtiesības, zemes vienība 0,4217 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 Jānis S. izmanto zemes nomas pirmtiesības, sagatavot un noslēgt ar Jāni 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”.
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).
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prot.Nr.18, 49.p.

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanos Ivaram A. uz zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu XVecsaules 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.februāra lēmumu Ivaram A. piešķirta īpašumā par
samaksu nekustamā īpašuma „Likverteni Nr.X”, kas atrodas Bauskas novada Vecsaules pagastā,
kadastra Nr.4092 001 0247, zemes vienība 0,1686 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 001
0247.
Zemes vienība nav apbūvēta.
Ivars A. 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, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noteikt, ka Ivaram A., personas kods X, dzīvesvietas adrese: Kalna iela X, Bauska, Bauskas
nov., LV-3901, zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz zemes vienību 0,1686 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 Ivars A. iegūst zemes nomas pirmtiesības uz zemes vienību 0,1686 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 4092 001 0247, 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 Ivars A. šā lēmuma 2.punktā noteiktajā termiņā izlieto zemes nomas
pirmtiesības, zemes vienība 0,1686 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 Ivars A. izmanto zemes nomas pirmtiesības, sagatavot un noslēgt ar Ivaru A. 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).
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prot.Nr.18, 50.p.

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanos Jānim R. uz zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu X Vecsaules 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 1994.gada 28.jūlija lēmumu Jānim R. piešķirta īpašumā par samaksu nekustamā
īpašuma „Likverteni Nr.X”, kas atrodas Bauskas novada Vecsaules pagastā, kadastra Nr.4092
001 0005, zemes vienība 0,054 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 001 0005.
Jānis R. ir miris.
Zemes vienība nav apbūvēta.
Jānis 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 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, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noteikt, ka Jānim R., personas kods X, dzīvesvietas adrese: Kraujas iela X, Bauska, Bauskas
nov., LV-3901, zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz zemes vienību 0,054 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 Jānis R. (iespējamie mantinieki) iegūst zemes nomas pirmtiesības uz zemes
vienību 0,054 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 Jānis R. (iespējamie mantinieki) šā lēmuma 2.punktā noteiktajā
termiņā izlieto zemes nomas pirmtiesības, zemes vienība 0,054 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 Jānis R. (iespējamie mantinieki) izmanto zemes nomas pirmtiesības, sagatavot un noslēgt
ar Jāni R. (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”.
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).
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prot.Nr.18, 51.p.

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanos Arvīdam D. uz zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu X Vecsaules 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.augusta lēmumu Arvīdam D. piešķirta īpašumā par
samaksu nekustamā īpašuma „Plācenīši”, kas atrodas Bauskas novada Vecsaules pagastā,
kadastra Nr.X, zemes vienība 0,8449 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X.
Zemes vienība nav apbūvēta.
Arvīds D. 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, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noteikt, ka Arvīdam D., personas kods X, dzīvesvietas adrese: „Rausīši”X, Vecsaules pag.,
Bauskas nov., LV-3936, zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz zemes vienību 0,8449 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 Arvīds D. iegūst zemes nomas pirmtiesības uz zemes vienību 0,8449 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 Arvīds D. šā lēmuma 2.punktā noteiktajā termiņā izlieto zemes
nomas pirmtiesības, zemes vienība 0,8449 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 Arvīds D. izmanto zemes nomas pirmtiesības, sagatavot un noslēgt ar Arvīdu D. 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).
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prot.Nr.18, 52.p.

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanos Jānim B. uz zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu X Vecsaules 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.jūlija lēmumu Jānim B. piešķirta īpašumā par samaksu nekustamā
īpašuma „Likverteni Nr.X”, kas atrodas Bauskas novada Vecsaules pagastā, kadastra Nr.X,
zemes vienība 0,0964 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X.
Zemes vienība nav apbūvēta.
Jānis B. 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, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noteikt, ka Jānim B., personas kods X, dzīvesvietas adrese: Pļavu iela X, Bauska, Bauskas
nov., LV-3901, zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz zemes vienību 0,0964 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 Jānis B. iegūst zemes nomas pirmtiesības uz zemes vienību 0,0964 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 Jānis B. šā lēmuma 2.punktā noteiktajā termiņā izlieto zemes nomas
pirmtiesības, zemes vienība 0,0964 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 Jānis B. izmanto zemes nomas pirmtiesības, sagatavot un noslēgt ar Jāni 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”.
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).
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prot.Nr.18, 53.p.

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanos Arnim B. uz zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu X Vecsaules 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.augusta lēmumu Arnim B. piešķirta īpašumā par samaksu
nekustamā īpašuma „Likverteni Nr.X”, kas atrodas Bauskas novada Vecsaules pagastā, kadastra
Nr.X, zemes vienība 0,1163 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X.
Zemes vienība nav apbūvēta.
Arnis B. 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, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noteikt, ka Arnim B., personas kods X, dzīvesvietas adrese: Pasta iela X, Bauska, Bauskas
nov., LV-3901, zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz zemes vienību 0,1163 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 Arnis B. iegūst zemes nomas pirmtiesības uz zemes vienību 0,1163 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 Arnis B. šā lēmuma 2.punktā noteiktajā termiņā izlieto zemes nomas
pirmtiesības, zemes vienība 0,1163 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 Arnis B. izmanto zemes nomas pirmtiesības, sagatavot un noslēgt ar Arni 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”.
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).
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prot.Nr.18, 54.p.

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanos Ilutai S. uz zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu X Brunavas 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 6.oktobra lēmumu Ilutai S. piešķirta īpašumā par samaksu nekustamā
īpašuma „Svilpaunieki”, kas atrodas Bauskas novada Brunavas pagastā, kadastra Nr.X, zemes
vienība 0,1709 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X.
Zemes vienība nav apbūvēta.
Iluta 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 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, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noteikt, ka Ilutai S., personas kods X, dzīvesvietas adrese: „Ērgļi 5”-X, Ērgļi, Brunavas pag.,
Bauskas nov., LV-3907, zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz zemes vienību 0,1709 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu X, kas atrodas Bauskas novada Brunavas 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 Iluta S. iegūst zemes nomas pirmtiesības uz zemes vienību 0,1709 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 Iluta S. šā lēmuma 2.punktā noteiktajā termiņā izlieto zemes nomas
pirmtiesības, zemes vienība 0,1709 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 Iluta S. izmanto zemes nomas pirmtiesības, sagatavot un noslēgt ar Ilutu 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”.
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).
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prot.Nr.18, 55.p.

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanos Elmāram D. uz zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu X Brunavas 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.novembra lēmumu Elmāram D. piešķirta īpašumā par samaksu
nekustamā īpašuma „X”, kas atrodas Bauskas novada Brunavas pagastā, kadastra Nr.X, zemes
vienība 3,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X.
Zemes vienība ir apbūvēta.
Elmārs D. 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 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, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noteikt, ka Elmāram D., personas kods X, dzīvesvietas adrese: „X”, Brunavas pag., Bauskas
nov., LV-3907, zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz zemes vienību 3,7 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu X, kas atrodas Bauskas novada Brunavas 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 Elmārs D. iegūst zemes nomas pirmtiesības uz zemes vienību 3,7 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 Elmārs D. šā lēmuma 2.punktā noteiktajā termiņā izlieto zemes
nomas pirmtiesības, zemes vienība 3,7 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 Elmārs D. vēlas izmantot zemes nomas pirmtiesības, sagatavot un noslēgt ar Elmāru D.
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).
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prot.Nr.18, 56.p.

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanos Ņinai S. uz zemes vienībām ar
kadastra apzīmējumiem X un X Brunavas 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 Ņinai S. piešķirta īpašumā par
samaksu nekustamā īpašuma „X”, kas atrodas Bauskas novada Brunavas pagastā, kadastra Nr.X,
zemes vienība 0,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X un zemes vienība 1,8 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu X.
Zemes vienības nav apbūvēta.
Ņina 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 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, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noteikt, ka Ņinai S., personas kods X, dzīvesvietas adrese: „Ērgļi 5”-X, Ērgļi, Brunavas pag.,
Bauskas nov., LV-3907, zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz zemes vienību 0,5 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu X un zemes vienību 1,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X, kas
atrodas Bauskas novada Brunavas 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 Ņina S. iegūst zemes nomas pirmtiesības uz zemes vienību 0,5 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu X un zemes vienību 1,8 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 Ņina S. šā lēmuma 2.punktā noteiktajā termiņā izlieto zemes nomas
pirmtiesības, zemes vienība 0,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X un zemes vienība 1,8 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” gadījumā,
ja Ņina S. izmanto zemes nomas pirmtiesības, sagatavot un noslēgt ar Ņinu 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”.
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).
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prot.Nr.18, 57.p.

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanos Ņinai S. uz zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu X Brunavas 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 Ņinai S. piešķirta īpašumā par samaksu
nekustamā īpašuma „X”, kas atrodas Bauskas novada Brunavas pagasta Brunavas ciemā,
kadastra Nr.X, zemes vienība 0,11 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X.
Zemes vienība ir apbūvēta.
Ņina 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, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noteikt, ka Ņinai S., personas kods X, dzīvesvietas adrese: „Ērgļi 5”- X, Ērgļi, Brunavas
pag., Bauskas nov., LV-3907, zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz zemes vienību 0,11 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu X, kas atrodas Bauskas novada Brunavas pagasta Brunavas
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 0,11 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X, piekrīt Bauskas novada
pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
3. Noteikt, ka Ņinai S. jānoslēdz zemes nomas līgums par piederošo ēku uzturēšanai
nepieciešamo zemes vienību 0,11 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” noslēgt ar Ņinu
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”.
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).
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prot.Nr.18, 58.p.

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanos Viktorijai F. uz zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu X Ceraukstes 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 12.jūnija lēmumu Viktorijai F. piešķirta īpašumā par
samaksu nekustamā īpašuma „X”, kas atrodas Bauskas novada Ceraukstes pagastā, kadastra
Nr.X, zemes vienība 0,85 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X.
Zemes vienība nav apbūvēta.
Viktorija F. 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, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noteikt, ka Viktorijai F., personas kods X, dzīvesvietas adrese: „Liellauki 1”X, Ceraukstes
pag., Bauskas nov., LV-3901, zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz zemes vienību 0,85 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu X, kas atrodas Bauskas novada Ceraukstes 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 Viktorija F. 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 Viktorija F. 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 Viktorija F. izmanto zemes nomas pirmtiesības, sagatavot un noslēgt ar Viktoriju F. 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).
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prot.Nr.18, 59.p.

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanos Jēkabam Guntim T. uz zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu X domājamo daļu Ceraukstes 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 12.jūnija lēmumu Jēkabam Guntim T. piešķirta īpašumā par samaksu
nekustamā īpašuma „d/s Mēmele X”, kas atrodas Bauskas novada Ceraukstes pagasta Janeiku
ciemā, kadastra Nr.X, zemes vienības 0,0632 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X domājamā
daļa.
Zemes vienība ir apbūvēta.
Jēkabs Guntis 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 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, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noteikt, ka Jēkabam Guntim T., personas kods X, dzīvesvietas adrese: Rūpniecības iela X,
Bauska, Bauskas nov., LV-3901, zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz zemes vienību
0,0632 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X, ½ domājamo daļu, 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, 23.panta divpadsmitās daļas noteiktajā datumā – 2011.gada 30.decembrī.
2. Noteikt, ka zemes vienības 0,0632 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X – ½ domājamā daļa,
piekrīt Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
3. Noteikt, ka Jēkabam Guntim T. jānoslēdz zemes nomas līgums par piederošo ēku uzturēšanai
nepieciešamo zemes vienību 0,0632 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X – ½ domājamo
daļu.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” noslēgt ar
Jēkabu Gunti 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”.
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).
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prot.Nr.18, 60.p.

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanos Ludmilai T.uz zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu X ½ domājamo daļu Ceraukstes 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 12.jūnija lēmumu Ludmilai T. piešķirta īpašumā par samaksu
nekustamā īpašuma „d/s Mēmele X”, kas atrodas Bauskas novada Ceraukstes pagasta Janeiku
ciemā, kadastra Nr.X, zemes vienības 0,0632 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X ½ domājamā
daļa.
Zemes vienība ir apbūvēta.
Ludmila T. 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, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noteikt, ka Ludmilai T., personas kods X, dzīvesvietas adrese: Rūpniecības iela X, Bauska,
Bauskas nov., LV-3901, zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz zemes vienību 0,0632 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu X ½ domājamo daļu, 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, 23.panta divpadsmitās daļas noteiktajā datumā – 2011.gada 30.decembrī.
2. Noteikt, ka zemes vienības 0,0632 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X – ½ domājamā daļa,
piekrīt Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
3. Noteikt, ka Ludmilai T. jānoslēdz zemes nomas līgums par piederošo ēku uzturēšanai
nepieciešamo zemes vienību 0,0632 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X – ½ domājamo
daļu.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” noslēgt ar
Ludmilu 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”.
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).
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prot.Nr.18, 61.p.

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanos Igoram J. uz zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu X Ceraukstes 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 28.aprīļa lēmumu Igoram J. piešķirta īpašumā par samaksu
nekustamā īpašuma „X”, kas atrodas Bauskas novada Ceraukstes pagastā, kadastra Nr.X, zemes
vienība 8,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X.
Zemes vienība nav apbūvēta.
Igors 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, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noteikt, ka Igoram J., personas kods X, dzīvesvietas adrese: „Upmaļi” X, Ceraukstes pag.,
Bauskas nov., LV-3901, zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz zemes vienību 8,1 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu X, kas atrodas Bauskas novada Ceraukstes 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 Igors J. iegūst zemes nomas pirmtiesības uz zemes vienību 8,1 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 Igors J. šā lēmuma 2.punktā noteiktajā termiņā izlieto zemes nomas
pirmtiesības, zemes vienība 8,1 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 Igors J. izmanto zemes nomas pirmtiesības, sagatavot un noslēgt ar Igoru 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”.
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).
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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.septembrī

prot.Nr.18, 62.p.

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanos Valdai O. uz zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu X Ceraukstes 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 31.jūlija lēmumu Valdai O. piešķirta īpašumā par samaksu
nekustamā īpašuma „X”, kas atrodas Bauskas novada Ceraukstes pagastā, kadastra Nr.X, zemes
vienība 0,3656 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X.
Zemes vienība nav apbūvēta.
Valda O. 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, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noteikt, ka Valdai O., personas kods X, dzīvesvietas adrese: Visbijas iela X, Ceraukste,
Ceraukstes pag., Bauskas nov., LV-3908, zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz zemes
vienību 0,3656 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X, kas atrodas Bauskas novada Ceraukstes
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 Valda O. iegūst zemes nomas pirmtiesības uz zemes vienību 0,3656 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 Valda O. šā lēmuma 2.punktā noteiktajā termiņā izlieto zemes
nomas pirmtiesības, zemes vienība 0,3656 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 Valda O. izmanto zemes nomas pirmtiesības, sagatavot un noslēgt ar Valdu O. 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).
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Reģ. Nr. 90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
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DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2012.gada 25.septembrī

prot.Nr.18, 62.p.

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanos Vilnim S. uz zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu X ½ domājamo daļu Ceraukstes 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 9.decembra lēmumu Vilnim S. piešķirta īpašumā par samaksu
nekustamā īpašuma „X”, kas atrodas Bauskas novada Ceraukstes pagasta Janeiku ciemā,
kadastra Nr.X, zemes vienības 0,0365 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X ½ domājamā daļa.
Zemes vienība ir apbūvēta.
Vilnis 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 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, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noteikt, ka Vilnim S., personas kods X, dzīvesvietas adrese: Pļavu iela X, Bauska, Bauskas
nov., LV-3901, zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz zemes vienību 0,0365 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu X ½ domājamo daļu, 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, 23.panta
divpadsmitās daļas noteiktajā datumā – 2011.gada 30.decembrī.
2. Noteikt, ka zemes vienības 0,0365 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X – ½ domājamā daļa,
piekrīt Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
3. Noteikt, ka Vilnim S. jānoslēdz zemes nomas līgums par piederošo ēku uzturēšanai
nepieciešamo zemes vienību 0,00365 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X – ½ domājamo
daļu.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” noslēgt ar Vilni
S. šā lēmuma 1.punktā minētas 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).
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DOMES SĒDES LĒMUMS
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2012.gada 25.septembrī

prot.Nr.18, 64.p.

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanos Leonam K. uz zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu X Īslīces 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 Leonam K. piešķirta īpašumā par
samaksu nekustamā īpašuma „X”, kas atrodas Bauskas novada Īslīces pagastā, kadastra Nr.X,
zemes vienība 0,29 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X.
Zemes vienība nav apbūvēta.
Leons 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, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noteikt, ka Leons K., personas kods X, dzīvesvietas adrese: „X”, Īslīces pag., Bauskas nov.,
LV-3914, zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz zemes vienību 0,29 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu X, kas atrodas Bauskas novada Īslīces 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 Leons K. iegūst zemes nomas pirmtiesības uz zemes vienību 0,29 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 Leons K. šā lēmuma 2.punktā noteiktajā termiņā izlieto zemes
nomas pirmtiesības, zemes vienība 0,29 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 Leons K. izmanto zemes nomas pirmtiesības, sagatavot un noslēgt ar Leonu 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”.
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).
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prot.Nr.18, 65.p.

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanos Aivaram K. uz zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu X Īslīces 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 2002.gada 2.aprīļa lēmumu Aivaram K. piešķirta īpašumā par
samaksu nekustamā īpašuma „X”, kas atrodas Bauskas novada Īslīces pagasta Bērzkalnu ciemā,
kadastra Nr.X, zemes vienība 0,042 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X.
Zemes vienība nav apbūvēta.
Aivars K. līdz 2011.gada 30.decembrim ar Hipotēku banku zemes izpirkuma (pirkuma)
līgumu nav noslēdzis. Zemes lietotājs 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 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, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noteikt, ka Aivaram K., personas kods X, dzīvesvietas adrese: „X”, Bērzkalni, Īslīces pag.,
Bauskas nov., LV-3901, zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz zemes vienību 0,042 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 un 23.panta divpadsmitās
daļas noteiktajā datumā – 2011.gada 30.decembrī.
2. Noteikt, ka Aivars K. iegūst zemes nomas pirmtiesības uz zemes vienību 0,042 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 K. šā lēmuma 2.punktā noteiktajā termiņā izlieto zemes
nomas pirmtiesības, zemes vienība 0,042 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 K. izmanto zemes nomas pirmtiesības, sagatavot un noslēgt ar Aivaru 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”.
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).
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prot.Nr.18, 66.p.

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanos Ainaram R. uz zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu X Īslīces 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 9.jūnija lēmumu Ainaram R. piešķirta īpašumā par samaksu
nekustamā īpašuma „X”, kas atrodas Bauskas novada Īslīces pagastā, kadastra Nr.X, zemes
vienība 1,67 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X.
Zemes vienība ir apbūvēta.
Ainars 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 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, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noteikt, ka Ainaram R., personas kods X, dzīvesvietas adrese: „X”, Pastališķi, Īslīces pag.,
Bauskas nov., LV-3914, zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz zemes vienību 1,67 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu X, kas atrodas Bauskas novada Īslīces pagasta Pastališķu
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 1,67 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X, piekrīt Bauskas novada
pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
3. Noteikt, ka Ainaram R. jānoslēdz zemes nomas līgums par piederošo ēku uzturēšanai
nepieciešamo zemes vienību 1,67 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” noslēgt ar
Ainaru R. 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”.
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).
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prot.Nr.18, 67.p.

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanos Sanitai K. uz zemes vienībām ar
kadastra apzīmējumiem X un X Īslīces 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 8.oktobra lēmumu Sanitai K. piešķirta īpašumā par samaksu
nekustamā īpašuma „X”, kas atrodas Bauskas novada Īslīces pagastā, kadastra Nr.X, zemes
vienība 0,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X un zemes vienība 0,72 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu X.
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu X ir apbūvēta un zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu X nav apbūvēta.
Sanita 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 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, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noteikt, ka Sanitai K., personas kods X, dzīvesvietas adrese: „X”, Īslīces pag., Bauskas nov.,
LV-3914, zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz zemes vienību 0,60 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu X un zemes vienību 0,72 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X, kas atrodas
Bauskas novada Īslīces 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 vienība 0,60 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X un zemes vienība 0,72
ha platībā ar kadastra apzīmējumu X, piekrīt Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma uz
tās vārda zemesgrāmatā.
3. Noteikt, ka Sanitai K. jānoslēdz zemes nomas līgums par piederošo ēku uzturēšanai
nepieciešamo zemes vienību 0,60 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X un zemes vienību
0,72 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” noslēgt ar
Sanitu 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”.
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).
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Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanos Aldonai Onai J. uz zemes vienībām ar
kadastra apzīmējumiem X un X Īslīces 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 12.oktobra lēmumu Aldonai Onai J. piešķirta īpašumā par
samaksu nekustamā īpašuma „X”, kas atrodas Bauskas novada Īslīces pagastā, kadastra Nr.X,
zemes vienība 0,6993 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X un zemes vienība 0,6808 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu X.
Zemes vienības nav apbūvēta.
Aldona Ona J. 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, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noteikt, ka Aldonai Onai J., personas kods X, dzīvesvietas adrese: „X”, Ādžūni, Īslīces pag.,
Bauskas nov., LV-3914, zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz zemes vienību 0,6993 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu X un zemes vienību 0,6808 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu X, kas atrodas Bauskas novada Īslīces 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 Aldona Ona J. iegūst zemes nomas pirmtiesības uz zemes vienību 0,6993 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu X un zemes vienību 0,6808 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 Aldona Ona J. šā lēmuma 2.punktā noteiktajā termiņā izlieto zemes
nomas pirmtiesības, zemes vienība 0,6993 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X un zemes
vienība 0,6808 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 Aldona Ona J. izmanto zemes nomas pirmtiesības, sagatavot un noslēgt ar Aldonu Onu 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”.
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).
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prot.Nr.18, 69.p.

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanos Gunāram K. uz zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu X Īslīces 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 9.decembra lēmumu Gunāram K. piešķirta īpašumā par samaksu
nekustamā īpašuma „X”, kas atrodas Bauskas novada Īslīces pagasta Ādžūnu ciemā, kadastra
Nr.X, zemes vienība 0,84 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X.
Zemes vienība ir apbūvēta.
Gunārs 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 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, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noteikt, ka Gunāram K., personas kods X, dzīvesvietas adrese: „X”, Ādžūni, Īslīces pag.,
Bauskas nov., LV-3914, zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz zemes vienību 0,84 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu X, kas atrodas Bauskas novada Īslīces pagasta Ādžūnu
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 0,84 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X, piekrīt Bauskas novada
pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
3. Noteikt, ka Gunāram K. jānoslēdz zemes nomas līgums par piederošo ēku uzturēšanai
nepieciešamo zemes vienību 0,84 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” noslēgt ar
Gunāru 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”.
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.septembrī

prot.Nr.18, 70.p.

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanos Andrim F. uz zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu X Īslīces 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 7.decembra lēmumu Andrim F. piešķirta īpašumā par samaksu
nekustamā īpašuma „X”, kas atrodas Bauskas novada Īslīces pagasta Bērzkalnu ciemā, kadastra
Nr.X, zemes vienība 0,2307 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X.
Zemes vienība ir apbūvēta.
Andris F. 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 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, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noteikt, ka Andrim F., personas kods X, dzīvesvietas adrese: „X”, Bērzkalni, Īslīces pag.,
Bauskas nov., LV-3901, zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz zemes vienību 0,2307 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 0,2307 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X, piekrīt Bauskas
novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
3. Noteikt, ka Andrim F. jānoslēdz zemes nomas līgums par piederošo ēku uzturēšanai
nepieciešamo zemes vienību 0,2307 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” noslēgt ar
Andri F. 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”.
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).
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Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanos Andrim B. uz zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu X Īslīces 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 17.septembra lēmumu Andrim B. piešķirta īpašumā par samaksu
nekustamā īpašuma „X”, kas atrodas Bauskas novada Īslīces pagastā, kadastra Nr.X, zemes
vienība 0,203 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X.
Zemes vienība ir apbūvēta.
Andris B. 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 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, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noteikt, ka Andrim B., personas kods X, dzīvesvietas adrese: „X”, Īslīces pag., Bauskas
nov., LV-3914, zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz zemes vienību 0,203 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu X, kas atrodas Bauskas novada Īslīces 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 vienība 0,203 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X, piekrīt Bauskas
novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
3. Noteikt, ka Andrim B. jānoslēdz zemes nomas līgums par piederošo ēku uzturēšanai
nepieciešamo zemes vienību 0,203 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” noslēgt ar
Andri B. 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”.
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).
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prot.Nr.18, 72.p.

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanos Vairai A. uz zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu X Īslīces 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 17.jūlija lēmumu Vairai A. piešķirta īpašumā par samaksu nekustamā
īpašuma „Rītausmas 2, 1.bloks X”, kas atrodas Bauskas novada Īslīces pagasta Rītausmu ciemā,
kadastra Nr.X, zemes vienība 0,0304 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X.
Zemes vienība ir apbūvēta.
Vaira 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 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, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noteikt, ka Vairai A., personas kods X, dzīvesvietas adrese: Liepu iela X, Rītausmas, Īslīces
pag., Bauskas nov., LV-3901, zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz zemes vienību 0,0304
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 0,0304 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X, piekrīt Bauskas
novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
3. Noteikt, ka Vairai A. jānoslēdz zemes nomas līgums par piederošo ēku uzturēšanai
nepieciešamo zemes vienību 0,0304 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” noslēgt ar
Vairu 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”.
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).
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prot.Nr.18, 73.p.

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanos Staņislavai J. uz zemes vienībām ar
kadastra apzīmējumiem X un X Īslīces 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 12.oktobra lēmumu Staņislavai J. piešķirta īpašumā par
samaksu nekustamā īpašuma „X”, kas atrodas Bauskas novada Īslīces pagastā, kadastra Nr.X,
zemes vienība 0,6955 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X un zemes vienība 0,6060 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu X.
Zemes vienības nav apbūvēta.
Staņislava J. 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, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noteikt, ka Staņislavai J., personas kods X, dzīvesvietas adrese: „X”, Ādžūni, Īslīces pag.,
Bauskas nov., LV-3914, zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz zemes vienību 0,6955 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu X un zemes vienību 0,6060 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu X, kas atrodas Bauskas novada Īslīces 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 Staņislava J. iegūst zemes nomas pirmtiesības uz zemes vienību 0,6955 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu X un zemes vienību 0,6060 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 Staņislava J. šā lēmuma 2.punktā noteiktajā termiņā izlieto zemes
nomas pirmtiesības, zemes vienība 0,6955 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X un zemes
vienība 0,6060 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 Staņislava J. izmanto zemes nomas pirmtiesības, sagatavot un noslēgt ar Staņislavu 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”.
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).
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prot.Nr.18, 74.p.

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanos Edgaram Č. uz zemes vienību ar
kadastra apzīmējumiem X Īslīces 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 31.janvāra lēmumu Edgaram Č. piešķirta īpašumā par samaksu
nekustamā īpašuma „X”, kas atrodas Bauskas novada Īslīces pagastā, kadastra Nr.X, zemes
vienība 3,77 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X.
Zemes vienība ir apbūvēta.
Edgars Č. 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 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, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noteikt, ka Edgaram Č., personas kods X, dzīvesvietas adrese: „X”, Īslīces pag., Bauskas
nov., LV-3914, zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz zemes vienību 3,77 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu X, kas atrodas Bauskas novada Īslīces 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 Edgars Č. iegūst zemes nomas pirmtiesības uz zemes vienību 3,77 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 Edgars Č. šā lēmuma 2.punktā noteiktajā termiņā izlieto zemes
nomas pirmtiesības, zemes vienība 3,77 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 Edgars Č. vēlas izmantot zemes nomas pirmtiesības, sagatavot un noslēgt ar Edgaru Č.
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).
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prot.Nr.18, 75.p.

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanos Olgai M. uz zemes vienības ar
kadastra apzīmējumiem X ½ domājamo daļu Īslīces 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 12.jūnija lēmumu Olgai M. piešķirta īpašumā par samaksu nekustamā
īpašuma „X”, kas atrodas Bauskas novada Īslīces pagastā, kadastra Nr.X, zemes vienības 0,3043
ha platībā ar kadastra apzīmējumu X ½ domājamā daļa.
Zemes vienība ir apbūvēta.
Olga 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 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, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noteikt, ka Olgai M., personas kods X, dzīvesvietas adrese: „X”, Īslīces pag., Bauskas nov.,
LV-3901, zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz zemes vienības 0,3043 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu X ½ domājamo daļu, kas atrodas Bauskas novada Īslīces 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 0,3043 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X – ½ domājamā daļa,
piekrīt Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
3. Noteikt, ka Olgai M. jānoslēdz zemes nomas līgums par piederošo ēku uzturēšanai
nepieciešamo zemes vienību 0,3043 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X – ½ domājamo
daļu.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” noslēgt ar Olgu
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”.
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).
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prot.Nr.18, 76.p.

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanos Aļģirtam M. uz zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu X Īslīces 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 2003.gada 21.janvāra lēmumu Alģirtam M. piešķirta īpašumā par samaksu
nekustamā īpašuma „Parka iela 3A”, kas atrodas Bauskas novada Īslīces pagasta Bērzu ciemā,
kadastra Nr.X, zemes vienība 0,044 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X.
Zemes vienība ir apbūvēta.
Alģirts 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 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, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noteikt, ka Alģirtam M., personas kods X, dzīvesvietas adrese: Pilskalna iela X, Bauska,
Bauskas nov., LV-3901, zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz zemes vienību 0,044 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 0,044 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X, piekrīt Bauskas
novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
3. Noteikt, ka Alģirtam M. jānoslēdz zemes nomas līgums par piederošo ēku uzturēšanai
nepieciešamo zemes vienību 0,044 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” noslēgt ar
Alģirtu 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”.
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).
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prot.Nr.18, 77.p.

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanos Margaritai G. uz zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu X Īslīces 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 25.septembra lēmumu Margaritai G. piešķirta īpašumā par samaksu
nekustamā īpašuma „Rītausmas 2, 1.bloks Nr.X”, kas atrodas Bauskas novada Īslīces pagasta
Rītausmu ciemā, kadastra Nr.X, zemes vienība 0,0073 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X.
Zemes vienība ir apbūvēta.
Margarita G. 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, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noteikt, ka Margaritai G., personas kods X, dzīvesvietas adrese: „Lauktehnika 13”X,
Rītausmas, Īslīces pag., Bauskas nov., LV-3901, zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz
zemes vienību 0,0073 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 0,0073 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X, piekrīt Bauskas
novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
3. Noteikt, ka Margaritai G. jānoslēdz zemes nomas līgums par piederošo ēku uzturēšanai
nepieciešamo zemes vienību 0,0073 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” noslēgt ar
Margaritu G. 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”.
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).
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Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanos Andrejam D. uz zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu X Īslīces 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 2002.gada 28.novembra lēmumu Andrejam D. piešķirta īpašumā par
samaksu nekustamā īpašuma „X”, kas atrodas Bauskas novada Īslīces pagastā, kadastra Nr.X,
zemes vienība 1,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X.
Zemes vienība nav apbūvēta.
Andrejs D. 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, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noteikt, ka Andrejam D., personas kods X, dzīvesvietas adrese: „Bērzkalni 7” X, Bērzkalni,
Īslīces pag., Bauskas nov., LV-3901, zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz zemes vienību
1,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X, kas atrodas Bauskas novada Īslīces 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 Andrejs D. iegūst zemes nomas pirmtiesības uz zemes vienību 1,6 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 Andrejs D. šā lēmuma 2.punktā noteiktajā termiņā izlieto zemes
nomas pirmtiesības, zemes vienība 1,6 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 Andrejs D. izmanto zemes nomas pirmtiesības, sagatavot un noslēgt ar Andreju D. 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).
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Par siltumapgādes nodrošināšanu Mežotnes pagastā
Bauskas novada dome 2011.gada 30.jūnijā pieņēma lēmumu „Par Bauskas novada
pašvaldības pārvaldes uzdevumu deleģēšanu SIA „Bauskas siltums”. Saskaņā ar šo lēmumu
Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „Bauskas siltums” tika nodoti Bauskas
novada pašvaldības autonomajā funkcijā „organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus –
siltumapgādi, neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds” Mežotnes pagasta
Mežotnes un Garozas ciemos ietilpstošie uzdevumi:
Mežotnes pagasta Mežotnes ciema
katlumājas darbības un centralizētas siltuma piegādes patērētājiem nodrošināšana, kā arī
Mežotnes internātskolas katlumājas darbības un centralizētas siltuma piegādes patērētājiem
Garozas ciemā nodrošināšana. Deleģēšanas līgums atbilstoši minētajam domes lēmumam tika
noslēgts uz laiku līdz 2012.gada 31.augustam.
Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punkts nosaka, ka pašvaldības
autonomā funkcija ir „organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un
kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves atkritumu apsaimniekošana; notekūdeņu savākšana,
novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds”, savukārt
15.panta ceturtajā daļā paredzēts, ka „no katras autonomās funkcijas izrietošu pārvaldes
uzdevumu pašvaldība var deleģēt privātpersonai vai citai publiskai personai. Pārvaldes
uzdevuma deleģēšanas kārtību, veidus un ierobežojumus nosaka Valsts pārvaldes iekārtas
likums.”
2012.gadā Mežotnes pagasta Mežotnes ciemā SIA „Lielmežotne” ar Bauskas novada
pašvaldības un vietējo iedzīvotāju konceptuālu atbalstu ir uzsākusi alternatīvas siltumapgādes
sistēmas izveidošanu, kurā paredzēts izmantot koģenerācijas procesā radušos siltumenerģiju.
SIA „Lielmežotne” ir plānojusi siltumapgādes sistēmas izveides projektu pabeigt līdz 2012.gada
31.decembrim, līdz ar to Bauskas novada pašvaldībai ir nepieciešams veikt neatliekamus
pasākumus siltumapgādes organizācijā Mežotnes pagasta Mežotnes ciemā vismaz līdz 2012.gada
novembrim, kā arī Mežotnes pagasta Garozas ciemā vismaz uz 2012./2013. apkures sezonu.
Ievērojot iepriekš minētos apstākļus, ņemot vērā Bauskas novada domes 2011.gada
30.jūnija lēmumā „Par Bauskas novada pašvaldības pārvaldes uzdevumu deleģēšanu
SIA „Bauskas siltums” ietverto apstākļu izklāstu un pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas
likuma 15.panta trešās daļas 3.punktu, 15.panta piekto daļu, 40.panta pirmo daļu, 41.panta pirmo
daļu, 42.panta pirmo daļu, 43.pantu, 45.panta otro, trešo un piekto daļu; likuma „Par
pašvaldībām” 7.panta otro daļu, 15.panta pirmās daļas 1.punktu, 15.panta ceturto daļu,
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, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:

1.

2.
3.
4.

5.

Deleģēt SIA „Bauskas siltums” (vienotais reģistrācijas Nr.43603001681) Bauskas novada
pašvaldības pārvaldes uzdevumu izpildi siltumapgādes organizēšanā, neatkarīgi no tā,
kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds:
1.1. iedzīvotājiem Mežotnes pagasta Mežotnes ciemā (katlumājas darbības un centralizētas
siltuma piegādes patērētājiem nodrošināšana) uz laiku līdz 2012.gada 31.decembrim;
1.2. iedzīvotājiem Mežotnes pagasta Garozas ciemā (Mežotnes internātvidusskolas
katlumājas darbības un centralizētas siltuma piegādes patērētājiem Garozas ciemā
nodrošināšana) uz laiku līdz 2015.gada 31.augustam.
Noslēgt ar SIA „Bauskas siltums” no 2012.gada 1.oktobra deleģēšanas līgumu atbilstoši šā
lēmuma 1.punktā minētajam un pievienotajam deleģēšanas līguma projektam.
Apstiprināt deleģēšanas līguma projektu saskaņā ar pielikumu.
Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Lietvedības un
sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājai A.Matuļenko nodrošināt informācijas par
deleģētajiem pārvaldes uzdevumiem, kā arī deleģēšanas līgumu piecu darbdienu laikā no
deleģēšanas līguma noslēgšanas dienas publicēšanu Bauskas novada pašvaldības mājaslapā
internetā.
Lēmuma izpildes kontroli uzdot Bauskas novada domes priekšsēdētāja vietniekam.

Pielikumā: Deleģēšanas līguma projekts uz 4 lp.
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