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DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2017.gada 6.jūnijā

prot.Nr.9, 1.p.

Par sabiedrības vajadzību nodrošināšanai nepieciešamā nekustamā īpašuma
– nedzīvojamās telpas Nr. 601, Strautnieku ielā 3, Bauskā iegūšanu Bauskas
novada pašvaldības īpašumā
Bauskas novada pašvaldībā 24.05.2017. saņemts sertificētas maksātnespējas
administratores Ievas Ramiņas paziņojums par nekustamā īpašuma Strautnieku ielā 3 - 601,
Bauskā izsoli.
Izskatot sertificētas maksātnespējas administratores Ievas Ramiņas paziņojumu, Bauskas
novada dome konstatēja:
nekustamais īpašums Strautnieku iela 3 - 601, Bauska, Bauskas nov., kadastra Nr. 4001
900 1269, sastāv no nedzīvojamas telpas Nr.601 ar platību 211 m², 2110/3522 kopīpašuma
domājamās daļas no ēkas ar kadastra apzīmējums 4001 003 0131 001 un zemes ar kadastra
apzīmējums 4001 003 0131. Nekustamais īpašums reģistrēts Bauskas pilsētas zemesgrāmatas
nodalījumā Nr.926 601 uz SIA „TEIKSMAS” vārda.
Izsoles sākumcena ir 7600 EUR. Izsoles sākums – 2017.gada 1.jūnijā, izsoles noslēgums –
2017.gada 3.jūlijā plkst.13. Nekustamā īpašuma Strautnieku ielā 3- 601, Bauskā kadastrālā vērtība
saskaņā ar Valsts zemes dienesta kadastra informācijas sistēmas datiem ir 23 993 EUR.
Apsekojot nekustamo īpašumu dabā, konstatēts, ka nekustamais īpašums izvietots ēkā, kur
atrodas Bauskas novada pašvaldībai piederošā katlu māja, bet iekšpagalms ir kopīgs ar Bauskas
Bērnu un jauniešu centru Kalna ielā 14 A, ko nepieciešams labiekārtot.
Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punkts nosaka, ka, pildot savas
funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un
nekustamo mantu, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības.
Bauskas novada dome, ievērojot to, ka nekustamais īpašums pašvaldībai nepieciešams
autonomās funkcijas – gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību
(ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana) – atzīst par lietderīgu iegādāties
minēto īpašumu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 15.panta pirmās
daļas 21.panta pirmās daļas 17.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un
mantas izšķērdēšanas novēršanu” 3.panta 3.punktu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Piedalīties sertificētas maksātnespējas administratores Ievas Ramiņas rīkotajā izsolē, lai
Bauskas novada pašvaldības īpašumā iegūtu nekustamo īpašumu Strautnieku iela 3601, Bauska, Bauskas nov., kadastra Nr. 4001 900 1269, kas sastāv no nedzīvojamas
telpas Nr.601 ar platību 211 m² un 2110/3522 kopīpašuma domājamām daļām no ēkas
ar kadastra apzīmējums 4001 003 0131 001, zemes ar kadastra apzīmējumu 4001 003
0131.
2. Samaksāt sertificētai maksātnespējas administratorei Ievai Ramiņai izsoles dalības
maksu 760 EUR (septiņi simti sešdesmit euro).

3. Nekustamā īpašuma Strautnieku iela 3-601, Bauska, Bauskas nov., kadastra Nr. 4001
900 1269 nosolīšanas gadījumā nekustamā īpašuma pirkumu finansēt no Bauskas
novada pašvaldības 2017.gada budžetā plānotajiem līdzekļiem iestādes „Bauskas
novada administrācija” Saimnieciskajai nodaļai.
4. Pilnvarot Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoru Jāni Kalinku pārstāvēt Bauskas
novada pašvaldību nekustamā īpašuma Strautnieku iela 3–601, Bauskā izsolē.
Domes priekšsēdētājs
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Par finansējuma piešķiršanu iestādei „Vecsaules pagasta pārvalde”
2017.gada 28.maijā stājās spēkā Bauskas rajona tiesas 2017.gada 8.maija spriedums
civillietā Nr.C10104516 – Laimdotas Kolbergas prasībā pret Bauskas novada domi par atlīdzības
par darba piespiedu kavējumu piedziņu.
Ar minēto tiesas spriedumu no Bauskas novada domes piedzīts:
1) par labu Laimdotai Kolbergai atlīdzība par darba piespiedu kavējumu par laika periodu no
2016.gada 14.marta līdz 2016.gada 30.jūnijam 4159,54 euro, ieturot no šīs summas likumā
paredzētos nodokļus;
2) par labu Laimdotai Kolbergai ar lietas vešanu saistītie izdevumi – izdevumi advokāta
palīdzības apmaksai 400 euro apmērā;
3) par labu valstij tiesas izdevumi - valsts nodeva 401,12 euro;
4) par labu valstij tiesas izdevumi – ar lietas izskatīšanu saistītie izdevumi 6,89 euro.
Sprieduma labprātīgai izpildei noteikts desmit dienu termiņš no sprieduma spēkā stāšanās
dienas.
Ievērojot iepriekš minēto, pamatojoties uz Bauskas rajona tiesas 2017.gada 8.maija
spriedumu civillietā Nr. C10104516, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 30 pantu, Bauskas
novada dome nolemj:
1. Piešķirt no Bauskas novada pašvaldības 2017.gada budžeta rezerves fonda Bauskas
novada pašvaldības iestādei „Vecsaules pagasta pārvalde” sprieduma izpildei nepieciešamo
finansējumu – atlīdzības par darba piespiedu kavējumu 5140,78 euro, tajā skaitā darba devēja
valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 981,24 euro un ar lietas vešanu saistīto
izdevumu apmaksai 400 euro.
2. Noteikt, ka par labu valstij piedzītā valsts nodeva 401,12 euro un ar lietas izskatīšanu saistītie
izdevumi 6,89 euro apmaksājami no iestādei „Bauskas novada administrācija” budžeta
programmā „Bauskas novada administrācijas vadība” paredzētajiem finanšu līdzekļiem.
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Ekonomikas un
finanšu nodaļai finanšu līdzekļu piešķīrumu iestādei „Vecsaules pagasta pārvalde” iekļaut
kārtējos budžeta grozījumos.
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