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Ozolniekos, 2015. gada 08. maijā 

Priekšlikums par Ozolnieku novada domes 2015. gada 12. maija sēdes darba 

kārtības 8. punkta lēmumprojektu „Par zemes vienības daļas iznomāšanu”. 

Ar šo vēlos vērst cienījamo deputātu uzmanību uz dažiem apsvērumiem saistībā ar 

augšminēto lēmumprojektu: 

1. 2014. gada 12. augustā dome lēma šo zemesgabalu neiznomāt. Jaunajā 

sagatavotajā lēmumprojektā nav nekādas informācijas par jauniem 

apstākļiem, kas pa šo laiku būtu mainījušies vai jauniem apsvērumiem, kas 

būtu jāņem vērā. Lēmumprojektā nav paskaidrots, kāpēc pašvaldība vēlas 

vēlreiz šo jautājumu skatīt, un kas jautājuma atkārtotu skatīšanu ir iniciējis. 

2. Tajā pašā sēdē dome uzdeva sagatavot atzinumu par šī juridiski sarežģītā 

jautājuma iespējamiem risinājumiem un to sekām. Izraksts no sēdes 

protokola: „Uzdot domes juristei J.Vilciņai līdz nākošajai attīstības un 

tautsaimniecības komitejas sēdei (2014.gada 28.augustam) iesniegt atzinumu 

par iespējamām sekām un variantus pašvaldības tālākai rīcībai.” 

Ir pagājuši 9 mēneši, domes lēmums nav pildīts, atzinums nav sagatavots, 

pienācīga izpēte nav veikta, bet tā vietā, bez kādiem īpašiem argumentiem, 

deputātiem vēlreiz tiek celts priekšā šis pats jautājums. 

3. Lēmumprojekta variants, kas atbalsta iznomāšanu, šķiet pretrunīgs – tā pirmā 

daļa nosaka, ka zemesgabals ir nepieciešams pašvaldības funkciju pildīšanai, 

un turpat otrajā daļā tas tiek nodots privātīpašniekam. 

4. Atgādinu, ka šajā situācijā zemesgabala nodošanai nomā var sekot tā 

atsavināšana, kuru pašvaldībai nebūs iespējams novērst. 

5. Lēmumprojekta sagatavotājs atsaucas uz likuma „Par atjaunotā Latvijas 

Republikas 1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību 

daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību” 14.panta pirmās daļas 

5.punktu, kas nosaka, ka ēkas (būves) līdz to apvienošanai vienā īpašumā ar 

zemi ir uzskatāmi par patstāvīgu īpašuma objektu, ja ēkas (būves) uzceltas uz 

nomātas zemes, ja nomas līgums ir noslēgts uz laiku, kas nav mazāks par 

desmit gadiem, un zemes īpašnieka un nomnieka līgumā ir paredzētas 

nomnieka tiesības celt uz iznomātās zemes ēkas (būves) kā patstāvīgus 

īpašuma objektus. 



Taču, netiek pieminēts šī paša punkta pēdējais teikums ”Šādas ēkas (būves) 

par patstāvīgu īpašuma objektu uzskatāmas tikai laikā, kamēr ir spēkā zemes 

nomas līgums”. 

6. Tas pats pants nosaka, ka ēkas, kas nav patstāvīgi īpašuma objekti 

„uzskatāmas par zemes īpašnieka īpašumu atbilstoši Civillikuma 968.pantam” 

7. Un Civillikuma 968. pants nosaka „Uz zemes uzcelta un cieši ar to savienota 

ēka atzīstama par tās daļu”. 

8. No tā ir secināms, ka uz pašvaldības zemes esošā ēka nav patstāvīgs īpašuma 

objekts, tā ir uzskatāma par pašvaldības īpašumu kā daļa no pašvaldības 

zemes īpašuma. 

9. No augšminētā ir redzams, ka lēmumprojekta paskaidrojošajā daļā ir citēti 

tikai tie normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties zemesgabals būtu jāiznomā; 

savukārt nav pieminēti tie, uz kuriem pamatojoties pašvaldība var atgūt 

kontroli par savu zemesgabalu, saglabāt privilēģiju noteikt tā izmantošanas 

veidu, un caur to pildīt savas funkcijas. Tādējādi, lēmumprojekta daļa, kas 

atbalsta iznomāšanu, drīzāk sagatavota atbilstoši MSIA Ritums nevis 

pašvaldības interesēm; uzskatu šādu situāciju par nepieņemamu. 

 

Tāpat kā līdz šim, aicinu deputātus pieņemt lēmumu, ievērojot pašvaldības, nevis 

MSIA intereses – noteikt, ka šis zemesgabals ir nepieciešams pašvaldības funkciju 

pildīšanai, atteikt to iznomāt, un uzdot pašvaldībai veikt visas nepieciešamās 

darbības tās interešu aizsardzībai. 

Tāpat lūdzu pašvaldības izpilddirektoru turpmāk nodrošināt domes lēmumu 

pildīšanu(skat augstāk - 2. punktu), nepieļaut situācijas, kad domes lēmums 

netiek pildīts, un nekavējoties informēt domi, ja notiek mēģinājumi kavēt vai 

traucēt domes lēmumu pildīšanu. 

 

 

Ar cieņu, 

Ozolnieku novada domes deputāts 

Ģirts Neija 


