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SĒDI SASAUKTA 2011.gada 25.augustā plkst.14
SĒDE ATKLĀTA 2011.gada 25.augustā plkst.14
SĒDI VADA Bauskas novada Domes priekšsēdētājs Valdis VEIPS
SĒDĒ PIEDALĀS 16 Bauskas novada Domes deputāti:
Raitis ĀBELNIEKS
Juris CIELAVS
Rudīte ČAKĀNE
Inese DOMBROVSKA
Alvis FELDMANIS
Jānis FELDMANIS
Ārija GAILE
Vera GRIGORJEVA
Uldis KOLUŢS
Juris LANDORFS
Tija MILGRĀVE
Egils MILLERS
Vera PURMALE
Jānis RUMBA
Gintauts TARVIDS
Valdis VEIPS
SĒDĒ NEPIEDALĀS:
Uģis ZELTIŅŠ- ikgadējā atvaļinājumā
SĒDĒ PIEDALĀS:
1. Vilnis AUZĀNS- laikraksta „Bauskas Dzīve” ţurnālists
2. Jānis BARANS- Īslīces pagasta pārvaldes vadītājs
3. Elita BORKOVSKA- Uzvaras vidusskolas direktore
4. Voldemārs ČAČS- Saimnieciskās nodaļas vadītāja vietnieks
5. Aija FRIDRIHSONE- Saimnieciskās nodaļas speciāliste
6. Biruta GRANTIĽA- Bērnu un jaunatnes sporta skolas direktore
7. Viesturs JANŠEVSKIS- Ceraukstes pagasta pārvaldes vadītājs
8. Laila JURCIKA- Izglītības pārvaldes metodiķe
9. Daina KADIŠEVSKA- pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaulīte” vadītāja

Nr.15

10. Sandra KAZĀKA- Dzīvojamo māju privatizācijas un dzīvokļu komisijas priekšsēdētāja
11. Zaiga KĀRKLIĽA- ekonomiste
12. Laimdota KOLBERGA- Vecsaules pagasta pārvaldes vadītāja
13. Iveta KUBLIĽA- Sociālā dienesta vadītāja
14. Gatis KUŢUMS- Ceraukstes pagasta iedzīvotājs
15. Oļģerts LĪKAIS- Meţotnes pagasta pārvaldes vadītājs
16. Dagnija LUDRIKA – pašvaldības izpilddirektore
17. Baiba MARČENKOVA- Brunavas pagasta pārvaldes vadītāja
18. Modris MĀKULĒNS- Juridiskās nodaļas vadītājs
19. Aleksandrs NOVICKIS- Izglītības pārvaldes vadītāja vietnieks
20. Sarmīte OĻEHNOVIČA- Ekonomikas un finanšu nodaļas vadītāja vietniece
21. Līvija ŠARĶE- Dāviľu pagasta pārvaldes vadītāja
22. Dace ŠĶILIĽA- Codes pagasta pārvaldes vadītāja
23. Sarmīte ULNICĀNE- Meţotnes internātvidusskolas direktore
24. Daina ŪZULNIECE- Ceraukstes pagasta iedzīvotāja
25. Gunita VĪGUPA- Attīstības un plānošanas nodaļas speciāliste
SĒDI PROTOKOLĒ sekretāre-lietvede Mārīte DĀBOLA.
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
1. Domes administrācijas informācija.
2. Par papildus mērķdotāciju sadali pedagogu algām.
3. Par grozījumiem Bauskas novada domes 2009.gada 27.augusta noteikumos Nr.4
4. Par papildus finansējuma piešķiršanu vispārējās izglītības iestādei „Vecsaules
pamatskola”.
5. Par bērnu ēdināšanas pakalpojumu izmaksu apmēru Bauskas novada pirmsskolas
izglītības iestādēs.
6. Par papildus finansējumu izglītības iestāţu remontdarbiem.
7. Par saistošo noteikumu „Grozījumi Bauskas novada domes 20111.gada 31.marta
saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Bauskas novada pašvaldības 2011.gada budţetu”.
8. Par grozījumiem Bauskas novada vispārējās izglītības iestādes „Uzvaras vidusskola”
nolikumā.
9. Par bērnu ēdināšanas pakalpojumu izmaksu apmēru Bauskas novada vispārējās izglītības
iestādē „Codes pamatskola”.
10. Par grozījumiem Bauskas novada domes 2011.gada 28.aprīļa lēmumā „Par aizľēmumu
autobusa iegādei”.
11. Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām projekta
„Ūdenssaimniecības attīstība Bauskas novada Īslīces pagasta Bērzu ciemā” īstenošanai.
12. Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām projekta
„Ūdenssaimniecības attīstība Bauskas novada Codes pagasta Jauncodes ciemā”
īstenošanai.
13. Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām projekta
„Ūdenssaimniecības attīstība Bauskas novada Codes pagasta Guntu ciemā” īstenošanai.
14. Par grozījumiem nolikumā „Par Bauskas novada domes finansiālu atbalstu nevalstisko
organizāciju darbībai sociālajā jomā”.
15. Par saistošo noteikumu „Par svētku pabalstiem Bauskas novadā” apstiprināšanu.
16. Par nedzīvojamo telpu nomas līguma izbeigšanu ar zemnieku saimniecību „Strīķeri”.
17. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiľu īpašumam Ziedoľu ielā, Bauskā.
18. Par atlīdzības noteikšanu par sabiedrības vajadzībām atsavināmo nekustamo īpašumu
Ziedoľu ielā, Bauskā.
19. Par atlīdzības noteikšanu par sabiedrības vajadzībām atsavināmo nekustamo īpašumu
Ziedoľu ielā, Bauskā.
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20. Par nosaukuma un adreses maiľu Olavu ielai Ceraukstes pagastā.
21. Par dienesta dzīvokli „Elektriķi 1”, Codes pagastā.
22. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu sociālajā dzīvoklī „Selekcija 21”, Meţotnes pagastā.
23. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu pašvaldības dzīvoklī Bauskas ielā, Dāviľu pagastā.
24. Par pašvaldības dzīvokļa „Virsaiši 1”, Codes pagastā izīrēšanu.
25. Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu pašvaldības dzīvoklim Rīgas ielā, Bauskā.
26. Par pašvaldības dzīvokļa izīrēšanu Irisai T.
27. Par platības precizēšanu zemes vienībai „Centrs 11” Īslīces pagastā ar kadastra
apzīmējumu 4068 010 0069.
28. Par zemes vienības „Ramaľu lauks” ar kadastra apzīmējumu 4052 004 0476 Codes
pagastā iznomāšanu.
29. Par nekustamā īpašuma „Derpele” Codes pagastā daļas iznomāšanu.
30. Par zemes vienības „Pilsmuiţkungu lauks” ar kadastra apzīmējumu 4052 004 0559 Codes
pagastā iznomāšanu.
31. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 4052, 005 0094, 4052 005 0149, 4052 005
0080, 4052 006 0168 Codes pagastā iznomāšanu.
32. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 4052 002 0100, 4052 002 0108, 4052 002
0117 Codes pagastā iznomāšanu.
33. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4052 009 0175 un daļas no zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 4052 009 0166 Codes pagastā iznomāšanu.
34. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 4052 005 0145 un 4052 005 0124
pievienošanu starpgabalam „Vētru lauks” ar kadastra apzīmējumu 4052 005 0092 Codes
pagastā.
35. Par starpgabala statusa piešķiršanu zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 4052 009
0456 un 4052 009 0272 Codes pagastā un to apvienošanu.
36. Par starpgabala statusa piešķiršanu zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 4052 004
0577 un 4052 004 0628 Codes pagastā un to apvienošanu.
37. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 4052 004 0557 un 4052 004 0317 Codes
pagastā apvienošanu un starpgabala statusa piešķiršanu zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 4052 004 0557.
38. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu nekustamajam īpašumam „Strēļu
kapi” Codes pagastā.
Domes priekšsēdētājs V.Veips informē, ka saľemts Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas atzinums par Bauskas novada domes 2011.gada 30.jūnija sēdē
apstiprinātajiem saistošajiem noteikumiem „Par sabiedrisko kārtību Bauskas novada
administratīvajā teritorijā”, tajā uzdots precizēt atsevišķus noteikumu punktus. Sagatavots
lēmuma projekts, lūdz papildināt izsludināto darba kārtību.
Domes priekšsēdētājs lūdz izslēgt no izsludinātās darba kārtības 28.jautājumu „Par zemes
vienības „Ramaľu lauks” ar kadastra apzīmējumu 4052 004 0476 Codes pagastā iznomāšanu”, jo
darbības, kas veicamas, ir noteiktas Bauskas novada domes saistošajos noteikumos „Par
neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību un nomas maksas apmēru’.
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Izslēgt no izsludinātās darba kārtības 28.jautājumu „Par zemes vienības „Ramaľu lauks”
ar kadastra apzīmējumu 4052 004 0476 Codes pagastā iznomāšanu.”
2. Papildināt izsludināto darba kārtību ar 38.jautājumu.
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PAPILDUS DARBA KĀRTĪBA:
39. Par Bauskas novada domes 2011.gada 30.jūnija saistošo noteikumu Nr.11 „Par
sabiedrisko kārtību Bauskas novada administratīvajā teritorijā” precizēšanu.

1.§
Domes administrācijas informācija.
(D.LUDRIKA, V.VEIPS, V.PURMALE)
ZIĽO: D.LUDRIKA
Pašvaldības izpilddirektore D.Ludrika informē, ka šā gada augustā izsniegtas 11 izziľas
par atteikšanos no pirmpirkuma tiesību izmantošanas nekustamā īpašuma- zemes un ēkuiegādei.
Par budţeta izpildi- pamatbudţeta ieľēmumi šā gada 7 mēnešos izpildīti 70% apmērā
jeb 9121794 lati, pamatbudţeta izdevumi- 52,6% no plānotā jeb 8110043 lati. Nodokļu
ieľēmumi ir izpildīti 69,95% no gada plāna, nenodokļu ieľēmumi- 82,81%. Speciālā budţeta
ieľēmumi 2011.gada septiľos mēnešos ir 61,2% no plānotā un izdevumi- 58,3%. Deputātiem ir
sagatavots pārskats par aizľēmumiem un pašvaldības iestāţu budţeta izpildi. Ieľēmumu daļā
budţets no valsts puses pildās labi. 4% ir atstāti kā neaizskaramā rezerve.
Notiek projektu realizēšana. Apstiprināti projekti par ūdenssaimniecības attīstību Īslīcē,
Bauskā, Meţotnē, tiek īstenots pirmsskolas izglītības iestāţu infrastruktūras attīstības projektsnoslēgušies iepirkumi; sākušies remontdarbi pirmsskolas izglītības iestādes „Zīlīte” ēkā.
Jāstrādā pie nākošā gada budţeta projekta veidošanas, lai decembrī var sagatavot
kopsavilkumu un budţetu pieľemt janvāra beigās.
Jautājumu par ziľoto nav.
Informāciju pieņem zināšanai.

2.§
Par papildus mērķdotāciju sadali pedagogu algām.
(Z.KĀRKLIĽA)
ZIĽO: Z.KĀRKLIĽA
Lai nodrošinātu darba samaksu pedagogiem, kuri aizvietojuši slimības dēļ promesošu
pedagogu, izmaksātu atvaļinājuma kompensāciju pedagogiem sakarā ar darba attiecību
izbeigšanu, sagatavots lēmuma projekts par papildus mērķdotācijas Ls 11387 sadali saskaľā ar
pielikumu. Jautājums tika skatīts Izglītības, kultūras un sporta lietu un Finanšu komitejas sēdē.
Deputātiem jautājumu nav.
Saskaľā ar Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 3.punktu, 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 un
Bauskas novada domes 2011.gada 31.marta noteikumu Nr.6 „Par kārtību, kādā tiek veikta valsts
budţeta mērķdotācijas sadale Bauskas novada pašvaldības vispārējās pamatizglītības un
vispārējās vidējās izglītības iestāţu pedagogu darba samaksai laika periodā – 2011.gada aprīlis –
augusts” 5.punktu,
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ievērojot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada Izglītības pārvalde”
vadītājas izdotos rīkojumus, lai nodrošinātu darba samaksu pedagogiem, kuri aizvietojuši
slimības dēļ promesošu pedagogu, atvaļinājuma kompensācijas samaksu pedagogiem pārtraucot
darba attiecības, kā arī saistībā ar iestādes slēgšanu saistītu pabalstu un atvaļinājuma
kompensāciju izmaksu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
piešķirt papildus mērķdotāciju no budţeta atlikuma – pašvaldību pamata un vispārējās vidējās
izglītības iestāţu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām
iemaksām Ls 11387 saskaľā ar pielikumu.
Pielikums par papildus mērķdotāciju sadali pievienots protokolam uz 1 lapas.

3.§
Par grozījumiem Bauskas novada domes 2009.gada 27.augusta noteikumos
Nr.4.
(L.JURCIKA, V.PURMALE, D.LUDRIKA, J.LANDORFS, R.ĀBELNIEKS)
ZIĽO: L.JURCIKA.
Izglītības, kultūras un sporta lietu komitejas sēdē tika izskatīts un atbalstīts lēmuma
projekts par grozījumiem noteikumu „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” septiľos punktos.
Uz deputātes V.Purmales jautājumu, vai novadā ir skolas ar apvienotajām klasēm,
L.Jurcika paskaidro, ka apvienotās klases ir Griķu un Jaunsaules pamatskolās un Meţotnes
internātvidusskolā, tas, ir, mazajās lauku skolās, pilsētā to nav.
Citu jautājumu vai iebildumu nav.
Pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 3.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
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. Izteikt 2.2.apakšpunktu šādā redakcijā:
„2.2. apvieno ne vairāk kā divas klases ar nepietiekamu izglītojamo skaitu, izľemot klases ar
nepietiekamu izglītojamo skaitu speciālās izglītības programmās izglītojamajiem ar smagiem
garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem, kā arī izľemot
klases ar nepietiekamu izglītojamo skaitu, kurās īsteno neklātienes pamatizglītības programmu”.
2. Papildināt noteikumus ar 2.4.apakšpunktu šādā redakcijā:
„2.4. apvieno ne vairāk kā trīs klases ar nepietiekamu izglītojamo skaitu, kurās īsteno
neklātienes pamatizglītības programmu .”
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3. Izteikt 5.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
„5.1. vispārējās izglītības iestādē:”
4. Papildināt noteikumus ar 5.3 apakšpunktu šādā redakcijā:
„5.3. neklātienes pamatizglītības programmas apguvei – 8-30.”
5. Izteikt 6.punktu šādā redakcijā:
„6. Vispārējās vidējās izglītības programmas apguvei vienā klasē pieļaujamais izglītojamo skaits:
6.1. pilsētā - 12-30;
6.2. pārējās apdzīvotās vietās - 8-30.”
6. Izteikt 7.1.apakšpunktu šādā redakcijā:
„7.1. vispārējās pamatizglītības programmas apguvei 1.- 3.klasē:”
7. Aizstāt 7.2.apakšpunktā skaitli „3” ar skaitli „4”.

4.§
Par papildus finansējuma piešķiršanu vispārējās izglītības iestādei „Vecsaules
pamatskola”.
(L.JURCIKA, V.VEIPS)
ZIĽO: L.JURCIKA.
Bauskas novada domē saľemts Vecsaules pamatskolas direktora E.Brazauska
iesniegums. Tajā lūgts piešķirt papildus finansējumu pirmsskolas izglītības grupas atvēršanai un
darbībai Jaunsaules pamatskolā. Grupā būs 10 bērni un nepieciešamais finansējums ir Ls 1807.
Jautājums tika izskatīts Izglītības, kultūras un sporta lietu, kā arī Finanšu komitejas sēdē un
nolemts piešķirt līdzekļus no pašvaldības budţeta rezerves fonda.
Iebildumu nav.
Pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta pirmo daļu, kā arī uz Bauskas novada Domes
2009.gada 27.augusta noteikumiem Nr.3 „Noteikumi par kārtību, kādā nosaka pedagogu darba
slodzes lielumu un amata vienību skaitu Bauskas novada pašvaldības izglītības iestādēs” un ľemot
vērā Bauskas novada vispārējās izglītības iestādes „Vecsaules pamatskola” direktora
E.BRAZAUSKA 14.06.2011. iesniegumu par pirmsskolas grupas izveidi un papildus
finansējuma piešķiršanu Ls 1807,00 apmērā (t.sk. darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas
obligātās iemaksas) no pašvaldības budţeta, lai nodrošinātu pirmsskolas izglītības grupas
atvēršanu un uzturēšanu bērniem līdz piecu gadu vecumam,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Piešķirt papildus finansējumu Ls 1807,00 apmērā no rezerves fonda Bauskas novada
vispārējās izglītības iestādei „Vecsaules pamatskola” pirmsskolas izglītības grupas
atvēršanai un darbības nodrošināšanai 2011.gadā.
2. Ekonomikas un finanšu nodaļai piešķīrumu no rezerves fonda iekļaut kārtējos budţeta
grozījumos.
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5.§
Par bērnu ēdināšanas pakalpojumu izmaksu apmēru Bauskas novada
pirmsskolas izglītības iestādēs.
(L.JURCIKA)
ZIĽO: L.JURCIKA.
Ľemot vērā pirmsskolas izglītības iestāţu „Pasaulīte” un „Zīlīte” vadītāju iesniegumus,
sagatavots lēmuma projekts par bērnu ēdināšanas pakalpojumu maksu, ko sedz vecāki. Jautājums
tika izskatīts Izglītības, kultūras un sporta lietu komitejas un Finanšu komitejas sēdē.
Jautājumu ziľotājai nav.
Pamatojoties uz Izglītības likuma 59.panta ceturtās daļas 2.punktu, 60.panta astoto daļu,
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g) apakšpunktu un ľemot vērā
Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaulīte” vadītājas Dainas
Kadiševskas 2011.gada 22.jūnija iesniegumu un Bauskas novada pirmsskolas izglītības iestādes
„Zīlīte” vadītājas Ilgas Ķiģeles 2011.gada 28.jūnija iesniegumu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noteikt šādas maksas par trīsreizēju bērnu ēdināšanu Bauskas novada pašvaldības
pirmsskolas izglītības iestādēs „Pasaulīte” un „Zīlīte”, ko sedz vecāki (aizbildľi):
1.1. bērniem līdz 3 gadu vecumam (ieskaitot mācību gadu, kurā bērnam paliek trīs gadi) Ls
1,10 dienā t.sk. Ls 0,90 pārtikas produktu iegādei un Ls 0,20 daļēju ēdināšanas
organizēšanas izdevumu segšanai;
1.2. bērniem no 3 gadu vecuma Ls 1,25 dienā t.sk. Ls 1,05 pārtikas produktu iegādei un Ls
0,20 daļēju ēdināšanas organizēšanas izdevumu segšanai.
2. Noteikt maksu par katra bērna trīsreizēju ēdināšanu Ls 1,10 dienā t.sk. Ls 0,90 pārtikas
produktu iegādei un Ls 0,20 daļēju ēdināšanas organizēšanas izdevumu segšanai, ja
pirmsskolas izglītības iestādi apmeklē divi vai vairāki bērni no vienas ģimenes.
3. Noteikt, ka maksa par bērnu ēdināšanu vecākiem (aizbildľiem) līdz katra mēneša
15.datumam veicama skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu atbilstoši izglītības iestādes
izsniegtajam aprēķinam.
4. Noteikt, ka iekasētā maksa ieskaitāma attiecīgās izglītības iestādes pamatbudţetā.
5. Uzdot Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaulīte” vadītājai
Dainai Kadiševskai un Bauskas novada pirmsskolas izglītības iestādes „Zīlīte” vadītājai
Ilgai Ķiģelei līdz 2011.gada 5.septembrim iepazīstināt ar šo lēmumu bērnu vecākus
(aizbildľus).

6.§
Par papildus finansējuma piešķiršanu izglītības iestāţu remontdarbiem.
(A.NOVICKIS, V.VEIPS, V.GRIGORJEVA, U.KOLUŢS, J.RUMBA)
ZIĽO: A.NOVICKIS.
Izglītības pārvaldes vadītāja vietnieks A.Novickis lūdz piešķirt papildus finansējumu no
novada pašvaldības budţeta līdzekļu atlikuma gada beigās- Ls 3500 Bauskas 2.vidusskolai
apkures cauruļu nomaiľai un siltumizolācijai, Ls 522 Mūzikas skolai jumta kupola blīvējuma
atjaunošanai, Ls 800 bērnudārza „Pasaulīte” ţoga pārbūvei, diţozola vainaga norobeţošanai, lai
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neapdraud bērnu drošību un Ls 2000 „Pasaulītes” ēkas jumta remontam un notekcauruļu
nomaiľai. Lēmuma projekts tika izskatīts divu komiteju- Izglītības, kultūras un sporta lietu un
Finanšu komitejas sēdēs.
Deputāts J.Landorfs saka, ka jumta remonts nepieciešams arī Bauskas 1.vidusskolas ēkai.
A.Novickis paskaidro, ka situācija ir apzināta, tas tiks darīts nākošajā gadā.
Pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 7.punktu, likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un ľemot vērā Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Bauskas novada Izglītības pārvalde” vadītāja vietnieka Aleksandra Novicka 2011.gada
10.augusta iesniegumu Nr.1-15/53 „Par papildus finansējumu izglītības iestāţu remontdarbiem”,
Bauskas novada vispārējās izglītības iestādes „Bauskas 2. vidusskola” direktores Veras
Grigorjevas 2011.gada 9.augusta iesniegumu Nr.1-11/199 un Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Bauskas novada Izglītības pārvalde” veikto izglītības iestāţu infrastruktūras apsekošanas
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.Koluţs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips), „pret” nav, „atturas” 1 (V.Purmale), NOLEMJ:
1.Piešķirt papildus finansējumu 2011.gadā no Bauskas novada pašvaldības budţeta līdzekļu
atlikuma gada beigās šādu izglītības iestāţu remontdarbiem:
1.1. Ls 3500,00 (trīs tūkstoši pieci simti lati) vispārējās izglītības iestādes „Bauskas 2. vidusskola”
vecā korpusa apkures cauruļu nomaiľai un siltumizolācijai;
1.2. Ls 522,00 (pieci simti divdesmit divi lati) Bauskas novada profesionālās ievirzes izglītības
iestādes „Bauskas Mūzikas skola” jumta kupola blīvējuma atjaunošanai;
1.3. Ls 800,00 (astoľi simti lati) Bauskas novada pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaulīte” ţoga
pārbūvei, lai norobeţotu diţozola koka vainaga projekcijas uz zemes zonas teritoriju no audzēkľu
rotaļu laukumu teritorijas;
1.4. Ls 2000 (divi tūkstoši latu) Bauskas novada pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaulīte”
korpusa ēkas Saules ielā 8 lokālo jumta remontdarbu veikšanai un notekcauruļu nomaiľai.
2. Ekonomikas un finanšu nodaļai piešķīrumu no pašvaldības budţeta līdzekļu atlikuma gada
beigās iekļaut kārtējos budţeta grozījumos.

7.§
Par saistošo noteikumu „Grozījumi Bauskas novada domes 2011.gada
31.marta saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Bauskas novada pašvaldības
201.gada budţetu” apstiprināšanu.
( S.OĻEHNOVIČA)
ZIĽO: S.OĻEHNOVIČA.
Lēmuma projekts par grozījumiem budţetā tika izskatīts Finanšu komitejas sēdē.
Grozījumi pašvaldības 2011.gada budţetā skatāmi 7 pielikumos un paskaidrojuma rakstā.
Pamatbudţeta ieľēmumu palielinājums ir Ls 157441, pamatbudţeta izdevumu palielinājums- Ls
56106; speciālā budţeta ieľēmumu palielinājums ir Ls 46888, izdevumu palielinājums- Ls
46888. Ziedojumu un dāvinājumu budţetā izdevumu palielinājums ir par Ls 600.
Jautājumu vai iebildumu nav.
Pamatojoties uz likumu „Par valsts budţetu 2011.gadam”, likuma „Par pašvaldībām”
46.pantu, likuma „Par budţetu un finanšu vadību” 41. pantu un likuma „Par pašvaldību
budţetiem” 7.pantu,
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Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
apstiprināt Bauskas novada Domes saistošos noteikumus Nr.16 „Grozījumi Bauskas novada
Domes 2011.gada 31.marta saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Bauskas novada pašvaldības
2011.gada budţetu”” saskaľā ar pielikumu.
Noteikumi pievienoti protokolam uz 2 lapām.

8.§
Par grozījumiem Bauskas novada vispārējās izglītības iestādes „Uzvaras
vidusskola” nolikumā.
(E.BORKOVSKA)
ZIĽO: E.BORKOVSKA.
Uzvaras vidusskolas direktore E.Borkovska informē, ka grozījumi nolikumā veicami
sakarā ar pirmsskolas izglītības iestādes „Lācītis” kā struktūrvienības pievienošanu skolai.
Jautājums tika akceptēts Izglītības, kultūras un sporta lietu komitejas sēdē. Lūdz atbalstīt
sagatavotos grozījumus nolikumā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Izglītības
likuma 22.panta pirmo daļu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 16.panta otro daļu un 30.panta
pirmo daļu, Bauskas novada domes 24.02.2011. lēmumu „Par pirmsskolas izglītības iestādes
„Lācītis” likvidācijas nodrošināšanu, pievienojot to izglītības iestādei „Uzvaras vidusskola””
(prot.Nr.2, 12.§),
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Izdarīt Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes „Uzvaras vidusskola” nolikumā
(apstiprināts Bauskas novada domes sēdē 2010.gada 28.janvārī (prot.Nr.1, 19.§) šādus
grozījumus:
1. Izteikt 1.punktu šādā redakcijā:
„1. Bauskas novada pašvaldības iestāde „Uzvaras vidusskola” (tālāk tekstā – skola) ir Bauskas
novada domes (tālāk tekstā – dibinātājs) pārraudzībā esoša vispārējās izglītības iestāde. Skola ir
Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada Izglītības pārvalde” pakļautībā. Skolai ir
struktūrvienība „Lācītis”, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu”.
2. Izteikt 2.punktu šādā redakcijā:
„2. Skolas adrese: „Uzvaras vidusskola”, Sporta iela 3, Gailīšu pag., Bauskas nov., LV-3931.
Pirmsskolas izglītības programmu īsteno struktūrvienība „Lācītis”, adrese: Kamardes iela 1,
Uzvara, Gailīšu pag., Bauskas nov., LV-3931.”
3. Izteikt 6.1.apakšpunktu šādā redakcijā:
„6.1. īstenot pirmsskolas izglītības programmu, vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības
programmas.”
4. Izteikt 7. punktu šādā redakcijā:
„7. Izglītojošo darbību reglamentē izglītības programma. Skola īsteno šādas izglītības
programmas:
7.1. pirmsskolas izglītības programma (kods 01011111);
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7.2. pamatizglītības programma (kods 21011111),
7.3 speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem
(kods 21015611)
7.4. vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena izglītības
programma (kods 3101311).”
5. Izteikt 10.punktu šādā redakcijā:
„10. Skolēnu uzľemšana skolā notiek MK noteikumos noteiktajā kārtībā, pirmsskolas izglītības
programmā - pašvaldības noteiktajā kārtībā.”
6. Izteikt 11.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā: „Mācību darba pamatorganizācijas forma skolā
ir mācību stunda, struktūrvienībā „Lācītis” - rotaļnodarbība.”
7. Papildināt 14.punktu ar otro teikumu šādā redakcijā: „Rotaļnodarbību ilgumu nosaka izglītības
programma.”
8. Papildināt 23.punktu ar trešo teikumu šādā redakcijā: „Struktūrvienībai „Lācītis” var būt
vadītājs, kuru pieľem un atbrīvo no darba, kā arī nosaka pienākumus skolas direktors.”

9.§
Par bērnu ēdināšanas pakalpojumu izmaksu apmēru Bauskas novada Codes
pamatskolā.
(G.OSTROVSKIS, M.MĀKULĒNS, V.VEIPS, R.ČAKĀNE)
ZIĽO: G.OSTROVSKIS.
Lai nodrošinātu skolas bērniem kvalitatīvu ēdināšanu, skolas direktors G.Ostrovskis lūdz
atbalstīt lēmuma projektu par maksas noteikšanu Ls 0,80 dienā par ēdināšanas pakalpojumiem.
Šāds lēmuma projekts tika izskatīts Izglītības, kultūras un sporta lietu, kā arī Finanšu komitejas
sēdē.
V.Veips paskaidro- kad tiks veikts kopējs iepirkums visām novada izglītības iestādēm, šī
summa varētu mainīties.
M.Mākulēna priekšlikums- svītrot sagatavotajā lēmuma projektā 4.punktu. Priekšlikums
tiek atbalstīts.
Citu iebildumu nav.
Pamatojoties uz Izglītības likuma 59.panta ceturtās daļas 2.punktu, 60.panta astoto daļu,
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g) apakšpunktu un ľemot vērā
Bauskas novada pašvaldības vispārējās pamatizglītības iestādes „Codes pamatskola” direktora
Georga Ostrovska 2011.gada 29.jūlija iesniegumu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noteikt Bauskas novada pašvaldības vispārējās pamatizglītības iestādes „Codes pamatskola”
maksu par skolēnu ēdināšanas pakalpojumiem Ls 0,80 dienā.
2. Noteikt, ka maksa par skolēnu ēdināšanu vecākiem (aizbildľiem) veicama skaidrā naudā vai ar
pārskaitījumu atbilstoši izglītības iestādes izsniegtajam aprēķinam.
3. Iekasētā maksa ieskaitāma Bauskas novada pašvaldības vispārējās pamatizglītības iestādes
„Codes pamatskola” pamatbudţetā.
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10.§
Par grozījumiem Bauskas novada domes 2011.gada 28.aprīļa lēmumā „Par
aizņēmumu autobusa iegādei”.
(B.GRANTIĽA)
ZIĽO: B.GRANTIĽA.
Lai nodrošinātu Bērnu un jaunatnes sporta skolas funkciju izpildi un astoľu sporta veidu
programmu izpildi, bērnu pārvadāšanu uz sacensībām, skolai nepieciešams iegādāties autobusu.
Šā gada 28.aprīļa domes sēdē tika pieľemts lēmums par aizľēmuma Ls 28 000 apmērā ľemšanu
autobusa iegādei, bet, ľemot vērā iepirkumu, nepieciešamā summa ir 41 236 lati Tāpēc lūdz
grozīt 28.aprīļa sēdes lēmuma 1.punktu par aizľēmuma summu.
Iebildumu nav.
Lai nodrošinātu Bauskas novada profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes
„Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola” astoľu sporta veidu programmu apguvi,
kvalitatīvu mācību treniľu darbu un drošu bērnu pārvadāšanu uz sporta sacensībām, Bauskas
novada dome 2011.gada 28.aprīlī pieľēma lēmumu lūgt Pašvaldību aizľēmumu un galvojumu
kontroles un pārraudzības padomei atļaut ľemt aizľēmumu Ls 28 000 autobusa iegādei. Ľemot
vērā 2011.gada 22.jūnija iepirkuma Nr. BNA 2011/035 „Autobusa ar 19 + 1 sēdvietām
piegāde” rezultātus, autobusa iegādes izmaksas ir Ls 41 236.
Ar mērķi nodrošināt finansējumu autobusa iegādei:
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne,
I.Dombrovska, A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs,
T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav,
NOLEMJ:
Grozīt Bauskas novada domes 2011.gada 28.aprīļa lēmuma „Par aizľēmumu autobusa iegādei”
1.punktu un izteikt to šādā redakcijā:
„1.Lūgt Pašvaldību aizľēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļaut
2011.gadā ľemt aizľēmumu Valsts kasē ar tās noteikto aizľēmuma procentu likmi vai citā
kredītiestādē ar pašvaldībai izdevīgāko procentu likmi pašvaldības autonomās funkcijas
veikšanai nepieciešamā transporta iegādei Ls 41 236 (četrdesmit viens tūkstotis divi simti
trīsdesmit seši lati, 00 santīmi) vai ekvivalentu summu eiro valūtā.”

11.§
Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām
projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Bauskas novada Īslīces pagasta Bērzu
ciemā” īstenošanai.
(J.FELDMANIS)
ZIĽO: J.FELDMANIS.
Pārrobeţu projekta ietvaros izstrādāts tehniski ekonomiskais pamatojums projekta par
ūdenssaimniecības attīstību Bērzu ciemā īstenošanai. Projekta kopējās izmaksas ir Ls 428 708
lati, no tām pašvaldības budţeta līdzekļi Ls 52 710 lati, ERAF finansējums Ls 298 690. Projekta
pasākumi- ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija, kanalizācijas tīklu un sūkľu stacijas
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rekonstrukcija, kā arī notekūdeľu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija. Lēmuma projekts tika
atbalstīts Finanšu komitejas sēdē.
Lai veicinātu ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstību Bauskas novada Īslīces pagasta
Bērzu ciemā, tai skaitā ūdensapgādes kvalitātes uzlabošanu, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu un Ministru kabineta 2008.gada 28.jūlija
noteikumiem Nr.606 „Noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi”
papildinājuma 3.4.1.1.aktivitāti „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar
iedzīvotāju skaitu līdz 2000”,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1.
2.

Apstiprināt SIA „Firmus Design and Construction” iesniegto tehniski ekonomisko
pamatojumu „Ūdenssaimniecības attīstība Bauskas novada Īslīces pagasta Bērzu ciemā”.
Apstiprināt Bērzu ciema ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta finanšu plānu:
Rādītāji
Finansējums kopā
t.sk.
Attiecināmām izmaksām
Pašvaldības budžets
ERAF finansējums
Neattiecināmām izmaksām (PVN)

3.

4.

5.

6.
7.

Ls
428 708,00
351 400,00
52 710,00
298 690,00
77 308,00

Apstiprināt Bērzu ciema ūdenssaimniecības attīstības investīciju projektā iekļautos
pasākumus:
3.1
ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija (L=1970 m);
3.2
kanalizācijas tīklu rekonstrukcija (L=720 m) un paplašināšana (L=1720 m);
3.3
kanalizācijas sūkľu stacijas rekonstrukcija - 1 gab.;
3.4
notekūdeľu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija -1 gab.
Projekta atbalsta gadījumā 2012.gadā sniegt atbalstu (palielināt pamatkapitālu, sniegt
galvojumu u.c.) SIA „Īslīces ūdens” nepieciešamā finansējuma - 15% no projekta
attiecināmo izmaksu un neattiecināmo izmaksu (PVN) nodrošinājumam.
Uzdot SIA „Īslīces ūdens” organizēt investīciju projekta sagatavošanu un realizāciju,
nodrošināt nepieciešamās informācijas sagatavošanu un sniegšanu atbildīgajai iestādei un
nodrošināt cilvēkresursus atbilstoši prasībām, kādas ir izvirzītas Eiropas Savienības Eiropas
Reģionālās attīstības fonda finansējuma saľēmējam.
SIA „Īslīces ūdens” realizēt tehniski ekonomiskajā pamatojumā „Ūdenssaimniecības attīstība
Bauskas novada Īslīces pagasta Bērzu ciemā” izstrādāto tarifu politiku.
Kontroli par lēmuma izpildi veikt Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram.

12.§
Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām
projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Bauskas novada Codes pagasta
Jauncodes ciemā” īstenošanai
(J.FELDMANIS)
ZIĽO: J.FELDMANIS.
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Lai veicinātu ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstību Jauncodes ciemā, izstrādāts
tehniski ekonomiskais pamatojums ūdenssaimniecības attīstības projekta īstenošanai. Projekta
kopējās izmaksas ir Ls 428 710,44 lati, attiecināmās izmaksas Ls 351 402 lati, neattiecināmās
izmaksas- Ls 77 308,44. Projektā paredzēta ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija un dzeramā ūdens
sagatavošanas stacijas izbūve. Lēmuma projekts tika izskatīts un atbalstīts Finanšu komitejas
sēdē.
Lai veicinātu ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstību Bauskas novada Codes pagasta
Jauncodes ciemā, tai skaitā ūdensapgādes kvalitātes uzlabošanu, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu un Ministru kabineta 2008.gada 28.jūlija
noteikumiem Nr.606 „Noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi”
papildinājuma 3.4.1.1.aktivitāti „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar
iedzīvotāju skaitu līdz 2000”,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1.
Apstiprināt SIA „Firmus Design and Construction” iesniegto tehniski ekonomisko
pamatojumu „Ūdenssaimniecības attīstība Bauskas novada Codes pagasta Jauncodes ciemā”.
2.
Apstiprināt Jauncodes ciema ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta finanšu
plānu:
Rādītāji
Finansējums kopā
t.sk.
Attiecināmām izmaksām
Pašvaldības budžets
ERAF finansējums
Neattiecināmām izmaksām (PVN)

Ls
428 710,44
351 402,00
52 710,30
298 691,70
77 08,44

3.
Apstiprināt Jauncodes ciema ūdenssaimniecības attīstības investīciju projektā iekļautos
pasākumus:
3.1.
ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija (L=4250 m);
3.2.
dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas izbūve -1gab.
4. Apstiprināt tehniski ekonomiskajā pamatojumā „Ūdenssaimniecības attīstība Bauskas
novada Codes pagasta Jauncodes ciemā” izstrādāto tarifu politiku.
5. Projekta atbalsta gadījumā 2012. gadā nodrošināt priekšfinansējumu un līdzfinansējumu no
pašvaldības budţeta līdzekļiem.
6. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Codes pagasta pārvalde” organizēt investīciju
projekta sagatavošanu un realizāciju, nodrošināt nepieciešamās informācijas sagatavošanu
un sniegšanu atbildīgajai iestādei un nodrošināt cilvēkresursus atbilstoši prasībām, kādas ir
izvirzītas Eiropas Savienības Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējuma saľēmējam.
7. Projekta finansēšanai ľemt aizľēmumu Valsts kasē ar Valsts kases noteikto aizľēmuma
procentu likmi vai citā kredītiestādē ar pašvaldībai izdevīgāko procentu likmi.
8. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram.
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13.§
Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām
projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Bauskas novada Codes pagasta Guntu
ciemā” īstenošanai
(J.FELDMANIS)
ZIĽO: J.FELDMANIS.
Lai veicinātu ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstību Guntu ciemā, izstrādāts tehniski
ekonomiskais pamatojums ūdenssaimniecības attīstības projekta īstenošanai. Projekta kopējais
finansējums ir Ls 117 387,18. Projektā paredzēta ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija, dzeramā
ūdens sagatavošanas stacijas izbūve un artēziskā urbuma izbūve. Lēmuma projekts atbalstīts
Finanšu komitejas sēdē.
Lai veicinātu ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstību Bauskas novada Codes pagasta
Guntu ciemā, tai skaitā ūdensapgādes kvalitātes uzlabošanu, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu un Ministru kabineta 2008.gada 28.jūlija
noteikumiem Nr.606 „Noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi”
papildinājuma 3.4.1.1.aktivitāti „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar
iedzīvotāju skaitu līdz 2000”,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Apstiprināt SIA „Firmus Design and Construction” iesniegto tehniski ekonomisko
pamatojumu „Ūdenssaimniecības attīstība Bauskas novada Codes pagasta Guntu ciemā”.
2. Apstiprināt Guntu ciema ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta finanšu plānu:
Rādītāji
Finansējums kopā
t.sk.
Attiecināmām izmaksām
Pašvaldības budžets
ERAF finansējums
Neattiecināmām izmaksām (PVN)

Ls
117 387,18
96 219,00
14 432,85
81 786,15
21 168,18

3. Apstiprināt Guntu ciema ūdenssaimniecības attīstības investīciju projektā iekļautos
pasākumus:
3.1.
ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija (L=440 m), un paplašināšana (L=90 m);
3.2.
dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas izbūve –1 gab.;
3.3.
artēziskā urbuma izbūve-1gab.
4. Apstiprināt tehniski ekonomiskajā pamatojumā „Ūdenssaimniecības attīstība Bauskas
novada Codes pagasta Guntu ciemā” izstrādāto tarifu politiku.
5. Projekta atbalsta gadījumā 2012. gadā nodrošināt priekšfinansējumu un līdzfinansējumu
no pašvaldības budţeta līdzekļiem.
6. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Codes pagasta pārvalde” organizēt
investīciju projekta sagatavošanu un realizāciju, nodrošināt nepieciešamās informācijas
sagatavošanu un sniegšanu atbildīgajai iestādei un nodrošināt cilvēkresursus atbilstoši
prasībām, kādas ir izvirzītas Eiropas Savienības Eiropas Reģionālās attīstības fonda
finansējuma saľēmējam.
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7. Projekta finansēšanai ľemt aizľēmumu Valsts kasē ar Valsts kases noteikto aizľēmuma
procentu likmi vai citā kredītiestādē ar pašvaldībai izdevīgāko procentu likmi.
8. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram.

14.§
Par grozījumiem nolikumā „Par Bauskas novada domes finansiālu atbalstu
nevalstisko organizāciju darbībai sociālajā jomā”.
(I.KUBLIĽA)
ZIĽO: I.KUBLIĽA.
Sociālā dienesta vadītāja I.Kubliľa lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu par
grozījumiem nolikuma divos punktos, kas izteikti jaunā redakcijā. Lēmuma projekts tika izskatīts
un atbalstīts Sociālo un veselības lietu un Finanšu komitejas sēdē.
Jautājumu nav.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, ka „pašvaldības attiecīgās
administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā
jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāţu, tiesas
vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu”, kā arī
26.08.2010. veiktajiem grozījumiem Bauskas novada pašvaldības nolikumā,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Izdarīt Bauskas novada domes nolikumā „Par Bauskas novada domes finansiālu atbalstu
nevalstisko organizāciju darbībai sociālajā jomā” (apstiprināts Bauskas novada domes sēdē
2010.gada 22.jūnijā (prot. Nr.7, 21.§)) šādus grozījumus:
1. Izteikt 5.2.apakšpunktu šādā redakcijā:
„5.2. transporta pakalpojumiem.”
2. Izteikt 8.1.apakšpunktu šādā redakcijā:
„8.1. NVO projekta pieteikuma atbilstību Nolikumam izvērtē Bauskas novada Sociālais
dienests, sagatavo un iesniedz lēmuma projektu novada Domes Sociālo un veselības lietu
komitejai.”

15.§
Par saistošo noteikumu „Par svētku pabalstiem Bauskas novadā”
apstiprināšanu.
(I.KUBLIĽA)
ZIĽO: I.KUBLIĽA.
Sociālā dienesta vadītāja I.Kubliľa lūdz atbalstīt saistošo noteikumu „Par svētku
pabalstiem Bauskas novadā” projektu, kas izskatīts divu komiteju sēdēs- Sociālo un veselības
lietu un Finanšu komitejā. Komiteju sēdēs deputātu izteiktie priekšlikumi ľemti vērā un
noteikumi precizēti. Saistošie noteikumi paredz pašvaldības atbalstu politiski represētām
personām sakarā ar Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienu, kā arī personām nozīmīgās
dzīves jubilejās- 90, 95, 100 un vairāk gadu jubilejās, 50 un vairāk gadu apaļajās laulības
15

jubilejās un sakarā ar bērna piedzimšanu. Pabalstus paredzēts piešķirt, neizvērtējot personas vai
ģimenes ienākumus.
Iebildumu nav.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.17 „Par svētku pabalstiem Bauskas novadā”.
2. Nosūtīt saistošos noteikumus „Par svētku pabalstiem Bauskas novadā” rakstveidā un
elektroniskā veidā atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
3. Saistošie noteikumi „Par svētku pabalstiem Bauskas novadā” stājas spēkā nākamajā
dienā pēc to publicēšanas Bauskas novada domes laikrakstā „Bauskas Novada Vēstis”.
Noteikumi pievienoti protokolam uz 4 lapām.

16.§
Par nedzīvojamo telpu nomas līguma izbeigšanu ar zemnieku saimniecību
„Strīķeri”.
(M.MĀKULĒNS, U.KOLUŢS, E.MILLERS, J.RUMBA, V.VEIPS)
ZIĽO: M.MĀKULĒNS.
2010.gadā novada dome pieľēma lēmumu slēgt līgumu ar zemnieku saimniecību
”Strīķeri” par kafejnīcas un viesnīcas telpu nomu Bauskas pilī, jo pilī tika realizēts projekts
„Bauskas pils iekļaušana kultūrtūrisma apritē” un viena no projekta aktivitātēm paredzēja
kafejnīcas un viesnīcas izveidi. Līgums tika noslēgts uz 5 gadiem. Šā gada janvārī zemnieku
saimniecība „Strīķeri” griezās domē ar lūgumu grozīt nomas līgumu. Deputāti šo iesniegumu
izskatīja un nolēma nomas līguma nosacījumus negrozīt. Jūlijā „Strīķeri” atkārtoti iesniedza
iesniegumu, paziľojot, ka pārtrauc līgumu. Telpas ir atbrīvotas, telpās palikusi bāra lete un
ventilācijas aprīkojums. Zemnieku saimniecībai „Strīķeri” izveidojies nomas maksas parāds Ls
5751,05 un parāds par komunālajiem pakalpojumiem Ls 740,55. Šis jautājums tika skatīts
Finanšu komitejas sēdē un sagatavots lēmuma projekts par parādu dzēšanu. Pamatlīdzekļi- bāra
lete un ventilācijas iekārtas- paliek pašvaldības īpašumā.
U.Koluţs izsaka viedokli, ka jābūt izlīgumam ar uzľēmēju; atbalsta sagatavoto lēmuma
projektu.
Bauskas novada dome 2010.gada 28.janvārī pieľēma lēmumu „Par Bauskas pils
kafejnīcas un viesnīcas telpu grupas iznomāšanu”. Atbilstoši minētajam lēmumam ar zemnieku
saimniecību „Strīķeri” (vienotais reģistrācijas Nr.43601014817) 2010.gada 8.aprīlī tika noslēgts
nedzīvojamo telpu nomas līgums par telpu nomu Bauskas novada pašvaldības nekustamajā
īpašumā „Bauskas pils”: pavisam kopā 670,1 m², t.sk. kafejnīcas telpas 242,8 m² un viesnīcas
telpas 427,3 m². Nomas līgums noslēgts uz pieciem gadiem.
ZS „Strīķeri” 2011.gada 31.janvārī Bauskas novada domē iesniedza lūgumu par
nedzīvojamo telpu nomas līguma pirmstermiľa izbeigšanu. Bauskas novada domes amatpersonas
ar ZS „Strīķeri” pārstāvjiem vairākkārt veica pārrunas ar mērķi turpināt nomas tiesiskās
attiecības, tādējādi nodrošinot to saistību izpildi, kas Bauskas novada pašvaldībai ir Eiropas
Reģionālās attīstības fonda finansētā projekta „Bauskas pils iekļaušana kultūrtūrisma apritē”
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realizācijas rezultātā. Šo sarunu rezultātā kompromiss netika panākts – līguma būtiskie
noteikumi netika grozīti.
2011.gada 26.jūlijā saľemts ZS „Strīķeri” iesniegums, kurā paziľots par atkāpšanos no
2010.gada 8.aprīļa nedzīvojamo telpu nomas līguma. Nomas līguma 42.punkts nosaka, ka
nomniekam ir tiesības pirms termiľa lauzt līgumu, brīdinot par to iznomātāju četrus mēnešus
iepriekš. Bauskas novada domes konstatēja, ka līgumā noteikto termiľu ZS „Strīķeri”
ir ievērojusi. Turklāt ZS „Strīķeri” nomātajās nedzīvojamās telpas Bauskas pilī darbību ir
pārtraukusi 2011.gada 31.jūlijā.
Pie šādiem apstākļiem Bauskas novada dome atzīst, ka 2010.gada 8.aprīļa nedzīvojamo
telpu līgums ir atzīstams par izbeigtu 2011.gada 31.jūlijā.
Saskaľā ar Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija”
Centralizētās grāmatvedības nodaļas sniegtajiem datiem ZS „Strīķeri” pēc stāvokļa 2011.gada
24.augustā saistībā ar nedzīvojamo telpu nomas līgumu ir šādi parādi: Ls 5751,07 (pieci tūkstoši
septiľi simti piecdesmit viens lats un septiľi santīmi) – parāds par komunālajiem
pakalpojumiem, kā arī Ls 740,55 (septiľi simti četrdesmit lati un piecdesmit pieci santīmi) –
nomas maksas parāds. Parādu summā kā pēdējie iekļauti rēķini par 2011.gada jūliju). Kopējā
parāda summa Ls 6491,62 (seši tūkstoši četri simti deviľdesmit viens lats un sešdesmit divi
santīmi).
ZS „Strīķeri” Bauskas novada domē iesniegusi 2010.gada 11.jūnija pavadzīmi
Nr.DIN 000030 par Bauskas pils bāra letes iegādi no SIA „DINDA”. Iegādes vērtība
Ls 3267,00 (trīs tūkstoši divi simti sešdesmit septiľi lati). ZS „Strīķeri” iesniegusi arī 2010.gada
17.novembrī izrakstītu pavadzīmi Nr.AV 000129, saskaľā ar kuru iegādāts un uzstādīts
ventilācijas aprīkojums (pēc tāmes Nr.T0712/1 ART_85139A9) par summu Ls 2279,80 (divi
tūkstoši divi simti septiľdesmit deviľi lati un astoľdesmit santīmi). Pēc abām pavadzīmēm
kopējā summa ir Ls 5546.80 (pieci tūkstoši pieci simti četrdesmit seši lati un astoľdesmit
santīmi).
Nedzīvojamo telpu nomas līguma 35.punktā noteikts, ka visas telpu pārbūves un
uzlabojumi, kas nav atdalāmi, tajā skaitā iebūvētās sistēmas (piemēram, virtuves ventilācijas
sistēma) pēc līguma darbības termiľa beigām paliek iznomātāja īpašumā. Ja nomnieks pēc
iznomātāja lūguma atstāj kustamo mantu (virtuves un viesnīcas inventārs), puses vienojas par
atlīdzības apmēru un kārtību.
ZS „Strīķeri” vadītāja M.T. izteikusi priekšlikumu dzēst savstarpējās parādu summas,
ľemot vērā prasījumu un pretprasījumu.
Ľemot vērā ZS „Strīķeri” parāda apjomu un tās mantas apjomu, kas paliek nomātajās
Bauskas pils telpās, vadoties no Civillikuma 1846., 1847., 1852., 1854.panta, likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta b) 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.Koluţs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips), „pret” nav, „atturas” 1 (J.Landorfs), NOLEMJ:
1. Izdarīt ieskaitu, dzēšot pilnīgi ZS „Strīķeri” nomas maksas un komunālo pakalpojumu
parādus, kas izriet no 2010.gada 8.aprīlī noslēgtā nedzīvojamo telpu nomas līguma par
viesnīcas un kafejnīcas telpu grupu nomu Bauskas novada pašvaldības nekustamajā īpašumā
„Bauskas pils”.
2. Noteikt, ka ieskaita rezultātā:
2.1.
tiek pilnīgi dzēsts ZS „Strīķeri” parāds pavisam kopā Ls 6491,62 (seši tūkstoši
četri simti deviľdesmit viens lats un sešdesmit divi santīmi), t.sk. Ls 5751,07 (pieci
tūkstoši septiľi simti piecdesmit viens lats un septiľi santīmi) – parāds par komunālajiem
pakalpojumiem, kā arī Ls 740,55 (septiľi simti četrdesmit lati un piecdesmit pieci
santīmi) – nomas maksas parāds;
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Bauskas novada pašvaldības īpašumā - Bauskas pils telpās paliek ZS „Strīķeri”
nedzīvojamo telpu nomas līguma ietvaros iegādātā manta: iebūvētā virtuves ventilācijas
sistēma un bāra lete atbilstoši 2010.gada 11.jūnija pavadzīmei Nr.DIN 000030 un
2010.gada 17.novembra pavadzīmei Nr.AV 000129.
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Centralizētās
grāmatvedības nodaļai saistībā ar ieskaita izdarīšanu veikt nepieciešamās darbības
(grāmatojumi u.c.).
2.2.

17.§
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu īpašumam Ziedoņu ielā,
Bauskā.
(V.ČAČS)
ZIĽO: V.ČAČS.
Nekustamais īpašums Ziedoľu ielā sastāv no divām zemes vienībām; tām noteikts
lietošanas mērķis- individuālo dzīvojamo māju apbūve. Īpašnieks A.S. lūdz mainīt zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 4001 007 0021 lietošanas mērķi uz- neapgūta individuālo
dzīvojamo māju apbūve, jo tai nav izbūvēta infrastruktūra. Lēmuma projekts tika izskatīts un
atbalstīts Vides un attīstības komitejas sēdē.
Jautājumu vai iebildumu nav.
Bauskas novada domē 2011.gada 1.augustā saľemts un reģistrēts ar Nr.397 zemnieku
saimniecības „Svarenieki” vadītāja Aivara S. iesniegums ar lūgumu ZS „Svarenieki”
piederošajam zemesgabalam Ziedoľu ielā, Bauskā mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi
uz neapgūtas individuālo dzīvojamo māju apbūves zemes lietošanas mērķi.
Izskatot Aivara S. iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
Nekustamais īpašums Ziedoľu iela, Bauskā, kadastra Nr.4001 007 0021, sastāv no
divām zemes vienībām: zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4001 007 0079, platībā 2,1092
ha un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4001 007 0080, platībā 0,0011ha. Īpašums
reģistrēts Bauskas Zemesgrāmatu nodaļā.
Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4001 007 0079, platībā 2,1092 ha, noteikts
nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601, bet
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4001 007 0080, platībā 0,0011ha, noteikts nekustamā
īpašuma lietošanas mērķis – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu
nodalījumu joslā, kods 1101.
Aivars S. lūdz mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 4001 007 0079 no individulās dzīvojamo māju apbūves zemes uz neapgūtu
apbūves zemi, jo minētajam zemesgabalam nav izbūvēta infrastruktūra – nav izbūvēts
piebraucamais ceļš un nav iespējams elektrības pieslēgums bez papildu elektrolīnijas izbūves.
Saskaľā ar grozījumiem Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumos Nr.496
,,Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiľas kārtība” apbūves zemes, kurām dabā nav izbūvēta infrastruktūra –
piebraucamais ceļš, kā arī nav iespējams elektrības pieslēgums bez papildu elektrolīnijas
izbūves, atbilst neapgūtas apbūves zemes statusam.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru
kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 ,,Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiľas kārtība” 1.,6.14.¹1.,
18., 23.1.punktiem,
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Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne,
I.Dombrovska, A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs,
T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav,
NOLEMJ:
Nekustamā īpašuma Ziedoľu ielā, Bauskā, kadastra Nr. 4001 007 0021, zemes vienībai
21092 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 4001 007 0079 noteikt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi – neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme, kods 0600.
Šo lēmumu saskaľā ar Administratīvā procesa likumu var pārsūdzēt Administratīvajā
rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) mēneša laikā, skaitot no lēmuma spēkā
stāšanās dienas.

18.§
Par atlīdzības noteikšanu par sabiedrības vajadzībām atsavināmo nekustamo
īpašumu Ziedoņu ielā, Bauskā.
(V.ČAČS)
ZIĽO: V.ČAČS.
Lai realizētu projektu „Satiksmes drošības uzlabošana Bauskā”, nepieciešams atsavināt
zemes vienību vienpadsmit kvadrātmetru platībā Ziedoľu ielā, Bauskā, kuras īpašniece ir
zemnieku saimniecība „Svarenieki”. Ir saľemts sertificēta vērtētāja nekustamā īpašuma
vērtējums- 30 lati. Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu par atlīdzības 30 latu apmērā
apstiprināšanu zemnieku saimniecībai „Svarenieki”.
Eiropas
Reģionālās
attīstības
fonda
līdzfinansētā
projektaNr.3DP/3.2.1.3.1/10/APIA/CFLA/050/004 „Satiksmes drošības uzlabošanas Bauskā”
realizācijai nepieciešams atsavināt zemes vienību 11 m² platībā, kadastra apzīmējums 4001 007
0080 Ziedoľu ielā 1, Bauskā. Zemes vienības īpašnieks ir ZS „Svarenieki”.
Bauskas novada domē tika saľemts SIA „Bocis” sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja
Jura Boča 2011.gada 9.augusta vērtējuma akts. Atbilstoši vērtējumam zemes vienības tirgus
vērtība pēc objekta stāvokļa 2011.gada 3.augustā noteikta Ls 30 (trīsdesmit latu).
Bauskas novada domes Atlīdzības noteikšanas komisija 2011.gada 9.augustā noteica
atlīdzību Ls 30,00 (trīsdesmit latu) apmērā ZS „Svarenieki” par sabiedrības vajadzībām
atsavināmo nekustamo īpašumu ar kadastra apzīmējumu 4001 007 0080 Ziedoľu ielā, Bauskā.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 15.panta
pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā
nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma 9.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2011.gada
15.marta noteikumu Nr.204 „Kārtība, kādā nosaka taisnīgu atlīdzību par sabiedrības vajadzībām
atsavināmo nekustamo īpašumu” 36.1.punktu un ľemot vērā Atlīdzības noteikšanas komisijas
2011.gada 9.augusta lēmumu par atlīdzības apmēra noteikšanu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne,
I.Dombrovska, A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs,
T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav,
NOLEMJ:
1.
Apstiprināt atlīdzību Ls 30,00 (trīsdesmit latu) apmērā ZS „Svarenieki” par sabiedrības
vajadzībām atsavināmo nekustamo īpašumu - zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4001 007
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0080 Ziedoľu ielā, Bauskā 11 m² platībā Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekta
Nr.3DP/3.2.1.3.1/10/APIA/CFLA/050/004 „Satiksmes drošības uzlabošana Bauskā” īstenošanai.
2.
Ierosināt sabiedrības vajadzību nodrošināšanai nepieciešamā nekustamā īpašuma- zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 4001 007 0080 Ziedoľu ielā, Bauskā- atsavināšanu no ZS
„Svarenieki” par atlīdzību Ls 30 (trīsdesmit latu).

19.§
Par atlīdzības noteikšanu par sabiedrības vajadzībām atsavināmo nekustamo
īpašumu Ziedoņu ielā, Bauskā.
(V.ČAČS)
ZIĽO: V.ČAČS.
Lai realizētu projektu „Satiksmes drošības uzlabošana Bauskā”, nepieciešams atsavināt
zemes vienību 230 kvadrātmetru platībā Ziedoľu ielā, Bauskā, kuras īpašniece ir Velga P. Ir
saľemts sertificēta vērtētāja nekustamā īpašuma vērtējums- 800 lati. Lūdz atbalstīt sagatavoto
lēmuma projektu par atlīdzības 800 latu apmērā apstiprināšanu Velgai Pumputei.
Eiropas
Reģionālās
attīstības
fonda
līdzfinansētā
projekta
Nr.3DP/3.2.1.3.1/10/APIA/CFLA/050/004 „Satiksmes drošības uzlabošanas Bauskā” realizācijai
nepieciešams atsavināt zemes vienību 230m² platībā, kadastra apzīmējums 4001 007 0124
Ziedoľu ielā 4A, Bauskā. Zemes vienības īpašniece ir Velga P.
Bauskas novada domē tika saľemts SIA „Bocis” sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja
Jura Boča 2011.gada 9.augusta vērtējuma akts. Atbilstoši vērtējumam zemes vienības tirgus
vērtība pēc objekta stāvokļa 2011.gada 3.augustā noteikta Ls 800,00 (astoľi simti latu).
Bauskas novada domes Atlīdzības noteikšanas komisija 2011.gada 9.augustā noteica atlīdzību Ls
800,00 (astoľi simti latu) apmērā Velgai P. par sabiedrības vajadzībām atsavināmo nekustamo
īpašumu ar kadastra apzīmējumu 4001 007 0124 Ziedoľu ielā, Bauskā.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 15.panta pirmās
daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā
nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma 9.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2011.gada
15.marta noteikumu Nr.204 „Kārtība, kādā nosaka taisnīgu atlīdzību par sabiedrības vajadzībām
atsavināmo nekustamo īpašumu” 36.1.punktu un ľemot vērā Atlīdzības noteikšanas komisijas
2011.gada 9.augusta lēmumu par atlīdzības apmēra noteikšanu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1.
Apstiprināt atlīdzību Ls 800,00 (astoľi simti latu) apmērā Velgai P. par sabiedrības
vajadzībām atsavināmo nekustamo īpašumu - zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4001 007
0124 Ziedoľu ielā 4A, Bauskā 230m² platībā Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekta
Nr.3DP/3.2.1.3.1/10/APIA/CFLA/050/004 „Satiksmes drošības uzlabošana Bauskā” īstenošanai.
2.
Ierosināt sabiedrības vajadzību nodrošināšanai nepieciešamā nekustamā īpašuma- zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 4001 007 0124 Ziedoľu ielā, Bauskā- atsavināšanu no Velgas
P. par atlīdzību Ls 800 (astoľi simti latu).
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20.§
Par atteikumu nosaukuma maiņai Olavu ielai Ceraukstes pagastā.
(J.FELDMANIS, V.VEIPS, U.KOLUŢS, A.FELDMANIS, R.ĀBELNIEKS, G.TARVIDS,
J.LANDORFS,V.PURMALE, E.MILLERS, G.K., D.Ū., V.GRIGORJEVA)
PIEDALĀS: G.K. D.Ū.
ZIĽO: J.FELDMANIS.
Bauskas novada domē saľemti divi Ceraukstes pagasta Olavu ielas iedzīvotāju
iesniegumi. Tajos izteikta neapmierinātība ar esošo ielas nosaukumu, jo tas izraisot negatīvas
asociācijas un lūgts mainīt Olavu ielas nosaukumu uz Ābeļu ielu. Savulaik Olavu ielai
nosaukums izvēlēts, ľemot vērā vēsturiskos apstākļus, ka tur dzīvojis ievērojams sabiedriskais
darbinieks Vilis Olavs. Sagatavots lēmuma projekts par atteikumu mainīt ielas nosaukumu.
V.Veips piebilst, ka 25.augustā pirms domes sēdes saľemts trešais iesniegums, tajā
pausta vēlme piešķirt ielai nosaukumus- Robeţu vai Mazkareivju.
Deputāts U.Koluţs uzskata, ka iedzīvotājiem ir tiesības izvēlēties ielas nosaukumu, bet
viľiem jānāk ar vienotu domu, ko vēlas. Tam piekrīt deputāts A.Feldmanis.
Deputāts R.Ābelnieks skaidro, ka Vilis Olavs, izcils sabiedriskais darbinieks, vēsturē ir
aizmirsts, viľa piemiľa nekur nav iemūţināta. Nedomā, ka ielas nosaukuma maiľa ir lietderīga.
G.Tarvida viedoklis- iedzīvotāju iesniegums par ielas nosaukuma maiľu nav pietiekami
argumentēts.
J.Landorfs atbalsta iedzīvotāju viedokli, bet atzīst, ka ielas nosaukuma maiľa saistās ar
finansiāliem izdevumiem. Aicina padomāt, kā citādāk iemūţināt Viļa Olava piemiľu.
Dod vārdu Olavu ielas iedzīvotājiem Gatim K. un Dainai Ū.
D.Ū. saka, ka Olavu ielā ir 11 mājas. Iesniegumu par ielas nosaukuma maiľu parakstījuši
10 māju iedzīvotāji. Iedzīvotājiem Olavu mājas asociējas ar pēdējiem tās iemītniekiem „bomţiem”, tāpēc ir emocionālas pretenzijas pret Olavu nosaukumu.
G.K. saka, ka ciemats, kurā viľi dzīvo, esot pamests, ūdensvadu iedzīvotāji paši ievilkuši,
ciema attīstība ir bremzēta. Vēlas, lai ielai būtu normāls nosaukums.
G.Tarvids kā kompromisu piedāvā Viļa Olava ielas nosaukumu, tā tikšot parādīta cieľa
Vilim Olavam. Priekšlikums negūst atbalstu.
U.Koluţs ierosina lēmuma pieľemšanu atlikt, jo iedzīvotāji paši nav skaidrībā, kādu ielas
nosaukumu vēlas. Kad tas būs noskaidrots, jautājumu skatīt atkārtoti.
Priekšsēdētājs V.Veips aicina balsot par priekšlikumu- atlikt lēmuma pieľemšanu un
atkārtoti to izskatīt septembrī.
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips), „pret” 1 (J.Landorfs), „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Atlikt sagatavotā lēmuma projekta „Par atteikumu nosaukuma maiľai Olavu ielai
Ceraukstes pagastā” pieľemšanu.
2. Jautājumu atkārtoti izskatīt septembra sēdē, kad tiks saľemts Ceraukstes pagasta Olavu
ielas iedzīvotāju iesniegums ar priekšlikumu par vēlamo ielas nosaukumu.
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21.§
Par dienesta dzīvokli „Elektriķi 1” Codes pagastā.
(S.KAZĀKA, V.VEIPS)
ZIĽO: S.KAZĀKA.
Novada domē saľemts Bauskas Bērnu un jaunatnes sporta skolas iesniegums, kurā lūgts
piešķirt dienesta dzīvokli diviem jaunajiem speciālistiem- futbola un vieglatlētikas treneriem.
Dzīvoklis mājā „Elektriķi 1” ir pašvaldības. Šis jautājums tika izskatīts Dzīvojamo māju
privatizācijas un dzīvokļu komisijas sēdē un nolemts dzīvokli „Elektriķi 1” izīrēt uz 1 gadu
jaunajiem Bērnu un jaunatnes sporta skolas speciālistiem. Priekšlikums- dzīvoklim dienesta
statusu piešķirt uz 3 gadiem.
Citu priekšlikumu nav.
Bauskas novada domē 2011gada 13.jūlijā saľemts Bauskas novada pašvaldības
profesionālās ievirzes izglītības iestādes „Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola”
direktores B.Grantiľas iesniegums (reģistrēts ar Nr.1569) ar lūgumu nodot izglītības iestādei
lietošanā vienistabas dzīvokli „Elektriķi 1”, Elektriķi, Codes pag., Bauskas nov. jauno speciālistu
izmitināšanai.
Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 23.pantu, 26.panta otro, trešo un ceturto
daļu, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4. un 6.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips), „pret” nav, „atturas” 1 (Ā.Gaile), NOLEMJ:
1.
Piešķirt dzīvoklim „Elektriķi 1”, Elektriķi, Codes pag., Bauskas nov., dzīvojamā platība
19,2 m2, dienesta dzīvokļa statusu.
2.
Izīrēt Bauskas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādes „Bauskas
novada Bērnu un jaunatnes sporta skola” pedagogiem (treneriem) Raivim M., un Arturam K., ,
dienesta dzīvokli „Elektriķi 1”, Elektriķi, Codes pag., Bauskas nov.
3.
Dienesta dzīvokļa īres līgumu noslēgt uz vienu gadu ar tiesībām prasīt līguma
pagarināšanu.
4.
Noteikt dienesta dzīvokļa „Elektriķi 1”, Elektriķi, Codes pag., Bauskas nov. īres maksu
Ls 0,35 par 1m2 mēnesī.
5.
Bauskas novada pašvaldības iestādei „Codes pagasta pārvalde” viena mēneša laikā
noslēgt dienesta dzīvokļa „Elektriķi 1”, Elektriķi, Codes pag., Bauskas nov. īres līgumu.
Šo lēmumu saskaľā ar Administratīvā procesa likumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu namā (Atmodas ielā 19,
Jelgavā, LV-3007).

22.§
Par dzīvojamās telpas izīrēšanu sociālajā dzīvoklī „Selekcija 21”, Meţotnes
pagastā.
(.S.KAZĀKA)
ZIĽO: S.KAZĀKA.
Saľemts Arvīda L. B. iesniegums, kurā lūgts piešķirt dzīvojamo platību sociālajā dzīvoklī
Meţotnes pagastā. A.L.B. dzīvo ēkā, kas atzīta par dzīvošanai nederīgu. Viľš ir vientuļais
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pensionārs, apgādnieku nav, tāpēc Dzīvojamo māju privatizācijas un dzīvokļu komisija lēma
izīrēt A.L.B. dzīvojamo telpu sociālajā dzīvoklī, īres līgumu noslēdzot uz 6 mēnešiem.
Citu priekšlikumu nav.
2011.gada 31.martā Meţotnes pagasta pārvaldē saľemts Arvīda L. B. iesniegums ar
lūgumu piešķirt dzīvojamo platību sociālajā dzīvoklī ”Selekcija 21”, Meţotne, Meţotnes pag.,
Bauskas nov., jo ir vientuļš pensionārs bez apgādniekiem. Veselības stāvokļa dēļ nespēj sagādāt
malku, lai dzīvokli apkurinātu.
Iesniegumam pievienoti:
Meţotnes pagasta padomes 31.01.2002.sēdes protokola Nr.12 izraksts „Par sociālā dzīvokļa
statusa piešķiršanu” dzīvoklim „Selekcija 21”, Meţotne, Meţones pag.
Bauskas novada Būvvaldes 06.06.2011. ēkas, Meţotnes pag., Bauskas nov. apsekošanas akta Nr.
14-1.2/35 kopija;
Meţotnes pagasta pārvaldes 13.06.2011. izziľa Nr.1-5/188 „Par A.L.Bajāra dzīvesvietu”;
Meţotnes pagasta pārvaldes 13.06.2011.izziľa Nr. 1-5/189, ka A.L. Bajāram nav radu.
Izskatot A.L.B. iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, Bauskas novada dome
konstatēja:
Arvīds L.B., dzimis 08.02.1940., īrē dzīvokli Meţotnes pag., Bauskas nov.;
Arvīds L. B. atbilst sociāli mazaizsargātas personas statusam, jo ir pensionārs, kuram nav
apgādnieku.
Bauskas novada Būvvaldes sastādītajā ēkas Meţotnes pag., Bauskas nov.
06.06.2011.apsekošanas aktā Nr. 14-1.2/35 konstatēts, ka dzīvojamā māja nav piemērota
ekspluatācijai, tā apdraud mājas iemītnieku un apkārtējo dzīvības.
Izvērtējot Bauskas novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus,
pamatojoties uz likuma “Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 5.panta
pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka sociālo dzīvokli ir tiesības īrēt personai, kura ir sociāli
maznodrošināta (trūcīga) vai sociāli mazaizsargāta un tā īrē pašvaldības īpašumā esošu dzīvokli
un ir izteikusi vēlēšanos īrēt sociālo dzīvokli; saskaľā ar Ministru kabineta 2005.gada 11.janvāra
noteikumu Nr.32 „Noteikumi par sociāli mazaizsargāto personu grupām” 2.4.punktu, kas nosaka,
ka sociāli mazaizsargāto personu grupā iekļautas personas virs darbaspējas vecuma,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1.
Izīrēt Arvīdam L. B., dzīvojamo telpu Nr.11 (pēc dzīvokļa plāna eksplikācijas)
sociālajā dzīvoklī „Selekcija 21”, Meţotnē, Meţotnes pag., Bauskas nov., telpas platība
7,5 m2 un koplietošanā palīgtelpas 23,3m2 (pēc dzīvokļa plāna eksplikācijas telpas Nr.
2;7;8;10).
2.
Sociālās dzīvojamās telpas īres līgumu noslēgt uz laiku līdz 2012.gada
24.februārim.
3.
Noteikt sociālās dzīvojamās telpas „Selekcija 21”, Meţotnē, Meţotnes pagastā,
Bauskas novadā īres maksu Ls 0,05 par m2 mēnesī.
4.
Meţotnes pagasta pārvaldei mēneša laikā ar A.L.B. noslēgt sociālās dzīvojamās
telpas īres līgumu.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV3007) viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
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23.§
Par dzīvojamās telpas izīrēšanu pašvaldības dzīvoklī Bauskas ielā, Dāviņu
pagastā.
(S.KAZĀKA)
ZIĽO: S.KAZĀKA.
Novada domē saľemts Janas G. iesniegums, kurā lūgts piešķirt dzīvojamo platību. J.G.
vecākiem 2003.gadā ar tiesas spriedumu tika atľemtas aizgādības tiesības uz 4 bērniem, tai
skaitā Janu G. Līdz pilngadības sasniegšanai J.G. atradās sociālās aprūpes iestādēs. J.Grīnbergas
iesniegumu izskatīja Dzīvojamo māju privatizācijas un dzīvokļu komisija un nolēma izīrēt viľai
dzīvojamo platību Bauskas ielā, Dāviľu pagastā.
Iebildumu nav.
2011.gada 3.augustā saľemts Janas G., deklarētā dzīvesvieta: Iecava, Iecavas nov.,
iesniegums, kurā viľa lūdz nodrošināt sociālās garantijas kā personai, kura palikusi bez vecāku
gādības un piešķirt apdzīvojamo platību.
Iesniegumam pievienoti:
Bauskas rajona tiesas 05.11.2003. sprieduma civillietā Dāviľu pagasttiesas prasībā pret Arvīdu
G. un Tatjanu G. par aizgādības tiesību atľemšanu kopija;
Ogres novada bērnunama „Laubere” direktores I.Kalniľas 28.07.2011. rīkojuma Nr.41 „Par J.
Grīnbergas atskaitīšanu” kopija;
izkopējums no inventarizācijas lietas par dzīvokļa Bauskas ielā 7-7, Dāviľu pagastā, Bauskas
novadā telpu grupas telpu eksplikāciju.
Izskatot J. G. iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, Bauskas novada dome
konstatēja:
Tatjanai un Arvīdam G. ar Bauskas rajona tiesas 05.11.2003. spriedumu atľemtas aizgādības
tiesības uz bērniem: Diānu G., dzimušu 26.03.1992., Janu G., dzimušu 28.07.1993., Lidiju G.,
dzimušu 13.02.1995.un Arvīdu G., dzimušu 17.05.1998.
Ar Dāviľu pagasttiesas 26.07.2000. lēmumu bērni Diāna, Jana, Lidija un Arvīds tika ievietoti
bērnunamā „Annele”.
Pēc bērnunama „Annele” likvidēšanas Jana tika ievietota Ogres novada bērnunamā „Laubere” un
dzīvoja šajā sociālās aprūpes iestādē līdz pilngadības sasniegšanai.
Ar Ogres novada bērnunama „Laubere” direktores I. Kalniľas 28.07.2011. rīkojumu Nr.41 Jana
G. atskaitīta no bērnunama audzēkľu skaita, jo ir sasniegusi pilngadību.
Deklarētajā dzīvesvietā Jana G. atgriezties nevar, jo īpašums pieder attāliem radiem pie kuriem
meitene kā aizbilstamā kādu laiku ir dzīvojusi.
Dāviľu pagasta pārvaldes rīcībā ir vairāki brīvi, pašvaldībai piederoši dzīvokļi.
Izvērtējot Bauskas novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus,
pamatojoties uz likumu „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14.panta pirmās daļas
3.punktu, kas nosaka, ka pirmām kārtām ar dzīvojamo telpu nodrošināmi bērni bāreľi un bērni,
kuri palikuši bez vecāku gādības un audzināti bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē vai pie
aizbildľa, -pēc tam, kad beigusies viľu uzturēšanās bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē,
audţuģimenē vai pie aizbildľa, vai arī tad, kad viľi beiguši mācības izglītības iestādē, ja viľiem
nav iespējams likumā noteiktajā kārtībā iemitināties agrāk aizľemtajā dzīvojamā telpā,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
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1.
Izīrēt Janai G., ģimenē 1 cilvēks, dzīvojamo telpu - vienu istabu – 19,1 m2 platībā (telpa
Nr. 3 pēc dzīvokļa telpu grupas eksplikācijas) un koplietošanā palīgtelpas 30,2 m2 platībā (telpu
Nr. 4,5,6,7,8,9,10 pēc dzīvokļa telpu grupas eksplikācijas) trīsistabu dzīvoklī Bauskas ielā,
Dāviľi, Dāviľu pagastā, Bauskas novadā.
2.
Dzīvojamās telpas īres līgumu noslēgt uz laiku līdz 2011.gada 31.decembrim ar tiesībām
to pagarināt.
3.
Noteikt dzīvojamās telpas Bauskas ielā, Dāviľi, Dāviľu pag., Bauskas nov. īres maksu Ls
0,07 par m2 mēnesī.
4.
Pašvaldības iestādei „Dāviľu pagasta pārvalde” mēneša laikā ar J.G. noslēgt dzīvojamās
telpas īres līgumu.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV3007) viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

24.§
Par pašvaldības dzīvokļa „Virsaiši 1”, Codes pagastā izīrēšanu.
(S.KAZĀKA)
ZIĽO: S.KAZĀKA.
Jānis Ķ., dzīvo Codes pagastā, lūdzis izīrēt pašvaldības dzīvojamo platību, jo ēka nav
izmantojama dzīvošanai, tā atrodas avārijas stāvoklī. Sagatavots lēmuma projekts par
pašvaldības dzīvokļa „Virsaišos 1” izīrēšanu Imantam Ķ., ģimenē 2 cilvēki. Īres līgums
noslēdzams uz 1 gadu ar tiesībām to pagarināt.
Jautājumu nav.
2011.gada 17.maijā Codes pagasta pārvaldē saľemts Imanta Ķ. iesniegums ar lūgumu
izīrēt dzīvojamo platību, jo dzīvojamā ēka Codes pag., Bauskas nov. nav apdzīvojama.
Iesniegumam pievienoti:
Zemgales apgabaltiesas Bauskas zemesgrāmatu nodaļas 14.07.2003.nekustamā īpašuma
Codes pag., Bauskas raj. izsniegtā Zemesgrāmatu apliecības kopija;
dzīvojamās mājas Codes pag., Bauskas nov. 2010.gada inţeniertehniskie pētījumi un vizuālās
tehniskās apskates atzinums;
Codes pagasta pārvaldes vadītājas 30.06.2010.rīkojums Nr.26 „Par A.Ķ. ģimenes pagaidu
izmitināšanu”;
Bauskas novada administrācijas 07.07.2011. izziľa Nr. 8-5/283 „Par Codes pag., Bauskas
nov. deklarētajām personām”.
Izskatot I.Ķ. iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, Bauskas novada dome
konstatēja:
Nekustamais īpašums Codes pag., Bauskas nov. ir Bauskas novada pašvaldības īpašums
saskaľā ar 14.07.2003.izsniegto Zemesgrāmatas apliecību;
I.Ķ., dzimis 30.05.1969., un viľa māte Ausma Ķ., dzim.27.06.1940., īrē dzīvojamo
platību Codes pag., Bauskas nov. ;
Saskaľā ar būvinţenieres L.Rubīnas 2010.gada septembrī sagatavoto atzinumu
daudzdzīvokļu ēka, Codes pag., Bauskas nov. tās pašreizējā stāvoklī nav izmantojama
dzīvošanai, jo ēkas tehniskais stāvoklis ir neapmierinošs, tās savienotais jumts ir daļēji nobrucis,
bet pārējā daļa atrodas avārijas stāvoklī.
Saskaľā ar Codes pagasta pārvaldes vadītājas 30.07.2010.rīkojumu Nr.4-1.1/70 I.Ķ.
ģimene tika izmitināta uz laiku līdz 30.06.2011. dzīvoklī „Virsaiši 1” Code, Codes pag., Bauskas
nov.;
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Izvērtējot Bauskas novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus,
pamatojoties uz likumu “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” un 27.05.2010. Bauskas
novada Domes saistošajiem noteikumu Nr.13 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3.,
3.1. punktu, ka pašvaldība izīrē dzīvojamo telpu pirmām kārtām maznodrošinātai personai vai
ģimenei, kuru īrētā dzīvojamā telpa ir avārijas stāvoklī,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Dzīvokli „Virsaiši 1” Code, Codes pag. ,Bauskas nov. nenodot privatizācijai, un tas nav
pārdodams vai citādi atsavināms dzīvojamās telpas īrniekam vai citām personām.
2. Izīrēt dzīvokli „Virsaiši 1” Code, Codes pag., Bauskas nov., kopējā platība 46,4.m2,
Imantam Ķ., ģimenē 2 cilvēki.
3. Dzīvojamās telpas īres līgumu noslēgt uz laiku līdz 2012.gada 31.augustam ar tiesībām
prasīt līguma pagarināšanu.
4. Noteikt dzīvojamās telpas „Virsaiši 1” Code, Codes pag. īres maksu Ls 0,35 par m2
mēnesī.
5. Codes pagasta pārvaldei mēneša laikā noslēgt ar I.Ķ. dzīvojamās telpas īres līgumu.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV3007) viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

25.§
Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu pašvaldības dzīvoklim Rīgas ielā,
Bauskā.
(S.KAZĀKA, G.TARVIDS, J.LANDORFS, R.ČAKĀNE)
ZIĽO: S.KAZĀKA.
Bauskas novada domē saľemts Aiľa M. iesniegums. Tajā lūgts viľa īrētajam dzīvoklim
Rīgas ielā, Bauskā piešķirt sociālā dzīvokļa statusu, jo ir trūcīga persona. Dzīvojamo māju
privatizācijas un dzīvokļu komisija, izskatot A.M. iesniegumu, nolēma piešķirt sociālā dzīvokļa
statusu dzīvoklim Rīgas ielā.
2011.gada 29.jūlijā Bauskas novada domē saľemts Aiľa M. iesniegums ar lūgumu
noteikt sociālā dzīvokļa statusu viľa īrētajam dzīvoklim Rīgas ielā 71-3, Bauskā, Bauskas nov.,
jo ir trūcīga persona un ir problēmas ar dzīvokļa īres maksas samaksu.
Iesniegumam pievienoti:
Dzīvojamās telpas Rīgas ielā, Bauskā, Bauskas nov. īres līguma kopija;
Bauskas novada Sociālā dienesta 01.06.2011.izziľa Nr. 1-16/655 ”Par A.M. atbilstību trūcīgas
personas statusam”.
Izskatot A.M. iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, Bauskas novada dome
konstatēja:
A.M. īrē pašvaldības īpašumā esošu dzīvokli Rīgas ielā, Bauskā, Bauskas nov.
Saskaľā ar 11.07.2011.noslēgto dzīvojamās telpas Rīgas ielā, Bauskā, Bauskas nov.
dzīvokļa kopējā platība ir 26,1 m2 .
A.M. ir trūcīgas personas statuss uz laiku līdz 30.11.2011.
Izvērtējot Bauskas novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus,
pamatojoties uz likuma “Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 4.panta
trešās daļas 2.punktu, ka sociālā dzīvokļa statusu var noteikt pašvaldības īpašumā esošiem
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dzīvokļiem, kurus īrē sociāli maznodrošinātas personas (ģimenes), ja tās ir rakstveidā izteikušas
vēlēšanos īrēt sociālo dzīvokli un to rīcībā esošā dzīvokļa platība nepārsniedz Ministru kabineta
noteikumos paredzēto normu; 5.panta pirmās daļas 2.punktu, ka sociālo dzīvokli ir tiesības īrēt
personai (ģimenei), kura ir sociāli maznodrošināta (trūcīga) vai sociāli mazaizsargāta un tā īrē
pašvaldības īpašumā esošu dzīvokli un izteikusi vēlēšanos īrēt sociālo dzīvokli; saskaľā ar
Ministru kabineta 1998.gada 30.jūnija noteikumu Nr.233 „Noteikumi par dokumentiem, kas
apliecina personas (ģimenes) tiesības īrēt sociālo dzīvokli, un dzīvokļa kopējās platības normām”
2.1.punktu, ka personas (ģimenes) tiesības īrēt sociālo dzīvokli apliecina – trūcīgai personai
(ģimenei)- rakstisks sociālās palīdzības dienesta atzinums par attiecīgās personas atbilstību
trūcīgās personas (ģimenes) statusam; 3.1.punktu, ka sociālā dzīvokļa statusu var noteikt
dzīvoklim, kura kopējā platība nepārsniedz vienistabas dzīvoklim, kurā dzīvo viena persona 35m2 ,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noteikt sociālā dzīvokļa statusu pašvaldības dzīvoklim Rīgas ielā 71-3, Bauskā, Bauskas
nov.
2.
Izbeigt ar Aini M. 11.07.2011.noslēgto dzīvojamās telpas Rīgas ielā, Bauskā,
Bauskas nov. īres līgumu.
3.
Noslēgt sociālā dzīvokļa Rīgas ielā, Bauskā, Bauskas nov. īres līgumu ar Aini M.,
uz laiku līdz 2012.gada 24.februārim.
4.
SIA „Bauskas namsaimnieks” mēneša laikā noslēgt ar A.M. sociālā dzīvokļa īres
līgumu.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV3007) viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

26.§
Par pašvaldības dzīvokļa izīrēšanu Irisai T.
(S.KAZĀKA)
ZIĽO: S.KAZĀKA
Irisa T. dzīvo mājā Stacijas ielā, Bauskā. Šī māja ir avārijas stāvoklī. I.T. ir
maznodrošināta persona, viľa ar dēlu reģistrēta pašvaldības palīdzības uzskaitē kopš 2010.gada.
Sagatavots lēmuma projekts par pašvaldības dzīvokļa Stacijas ielā, Bauskā izīrēšanu I.T.,
noslēdzot īres līgumu uz 1 gadu ar tiesībām to pagarināt.
Jautājumu, iebildumu nav.
2011gada 9.augustā Dzīvojamo māju privatizācijas un dzīvokļu komisija izskatīja Irisas
T., dzīv. Stacijas ielā, Bauskā, Bauskas nov., 2011.gada 2.augusta iesniegumu, kurā viľa lūdz
izīrēt viľai un viľas dēlam Aivim T. brīvo dzīvojamo platību Stacijas ielā, Bauskā, Bauskas nov.
I.T. iesniegumam pievienojusi Bauskas novada administrācijas 03.08.2011.izziľu Nr. 85/302 ”Par Stacijas ielā, Bauskā, Bauskas nov. deklarētajām personām”.
Bauskas novada administrācijas speciālists I.T. 02.08.2011.iesniegumam pievienojis:
Palīdzības reģistrā reģistrētās I.T. personas lietu, no kuras redzams, ka ar Bauskas novada domes
Dzīvojamo māju privatizācijas un dzīvokļu komisijas 09.11.2010.lēmumu ” Par I.T. reģistrēšanu
palīdzības saľemšanas reģistrā” (09.11.2010.protokols Nr.11, 5.§) minētā persona reģistrēta
Bauskas pilsētas pārvaldes palīdzības saľemšanas reģistrā ”Pašvaldībai piederošās dzīvojamās
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telpas izīrēšana” pirmās kārtas grupā, kā maznodrošinātā persona, kuras īrētā dzīvojamā telpa ir
avārijas stāvoklī.
Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 20.pantu, kas
nosaka, ka šajā likumā noteiktajā kārtībā izīrētās dzīvojamās telpas netiek nodotas privatizācijai
un tās nav pārdodamas vai citādi atsavināmas dzīvojamās telpas īrniekam vai citām personām,
likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 6.pantu, ka dzīvojamās telpas īres līgumu var noslēgt uz
noteiktu laiku; Bauskas novada domes 2010. 27.maija saistošo noteikumu Nr.13„Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3.un 3.1. punktu, ka papildus likuma „Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā” 14.pantā minētajām personām pašvaldība izīrē dzīvojamo telpu pirmām
kārtām maznodrošinātai personai vai ģimenei, kuru īrētā dzīvojamā telpa ir avārijas stāvoklī;
4.punktu, ka pašvaldība sniedz palīdzību pirmām kārtām personām, kuras minētas likuma
14.pantā, saistošo noteikumu 3.punktā; 10.punktu, ka reģistrācijas grupu ietvaros pagasta/pilsētas
pārvalde dzīvojamo telpu piedāvā īrēt reģistrācijas secībā un ľemot vērā Dzīvojamo māju
privatizācijas un dzīvokļu komisijas 2011.gada 9.augusta sēdes lēmumu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Dzīvokli Stacijas ielā, Bauskā, Bauskas novadā nenodot privatizācijai, un tas nav
pārdodams vai citādi atsavināms dzīvojamās telpas īrniekam vai citām personām.
2. Izīrēt Irisai T., ģimenē 2 cilvēki, dzīvokli Stacijas ielā, Bauskā, Bauskas novadā, kopējā
platība 34,7m2 .
3. Dzīvojamās telpas īres līgumu noslēgt uz laiku līdz 2012.gada 31.augustam ar tiesībām
prasīt līguma pagarināšanu.
4. Noteikt dzīvojamās telpas Stacijas ielā, Bauskā, Bauskas novadā īres maksu Ls 0,40 par
m2 mēnesī.
5. Dzīvokļu īpašnieku biedrības „Stacijas iela 5 ” valdes priekšsēdētājam viena mēneša
laikā noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu.
6. Izslēgt I.T. no palīdzības saľemšanas reģistra.
Šo lēmumu saskaľā ar Administratīvā procesa likumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona
tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) mēneša laikā, skaitot no lēmuma spēkā stāšanās
dienas

27.§
Par platības precizēšanu zemes vienībai „Centrs 11” Īslīces pagastā ar
kadastra apzīmējumu 4068 010 0069.
(G.VĪGUPA)
ZIĽO: G.VĪGUPA.
Saľemta Valsts zemes dienesta vēstule par zemes vienības „Centrs 11” Īslīces pagastā
platības precizēšanu no 0,24 ha uz 0,31 ha. Saskaľā ar likumu „Par zemes reformas pabeigšanu
lauku apvidos” sagatavots lēmuma projekts, lūdz to pieľemt.
Iebildumu nav.
Bauskas novada domē 2011.gada 11.augustā saľemta Valsts zemes dienesta Zemgales
reģionālās nodaļas 2011.gada 10.augusta vēstule Nr.2-04-7/2423 (reģistrēta ar Nr.1797) ar
lūgumu precizēt platību zemes vienībai „Centrs 11” Īslīces pagastā ar kadastra apzīmējumu 4068
010 0069.
Izskatot iesniegumu un iepazīstoties ar dokumentiem, Bauskas novada dome konstatēja:
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Ar Bauskas rajona Īslīces pagasta padomes 2006.gada 21.jūnija lēmumu (sēdes protokols
Nr.7/11.30) „Par zemes piešķiršanu pastāvīgā lietošanā” Ainai Anusānei piešķirta pastāvīgā
lietošanā zeme 0,24 ha platībā. Zemes vienībai piešķirts kadastra apzīmējums 4068 010 0069 un
nosaukums „Centrs 11”, Īslīces pagastā, Bauskas novadā.
VSIA „Latvijas Valsts mērnieks” 2007.gada 3.decembrī veikusi zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 4068 010 0069 kadastrālo uzmērīšanu. Zemes vienības platība pēc robeţu
uzmērīšanas ir 0,31 ha, kas atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 20.marta noteikumu Nr.182
,,Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta noteikšanu” 142.2.1.punktam neiekļaujas
pieļaujamās nesaistes robeţās.
Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4068 010 0069 robeţu kontūras neatšķiras no
grafiskajā pielikumā noteiktajām robeţu kontūrām.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu, likuma „Par
zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 2.panta devīto daļu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
Zemes vienībai Centrs 11, Īslīces pagastā ar kadastra apzīmējumu 4068 010 0069 precizēt
platību no 0,24 ha uz 0,31 ha.
Šo lēmumu saskaľā ar Administratīvā procesa likumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no
tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu namā (Atmodas ielā 19,
Jelgavā, LV-3007).

28.§
Par nekustamā īpašuma „Derpele” Codes pagastā daļas iznomāšanu.
(A.FRIDRIHSONE, G.TARVIDS, M.MĀKULĒNS, V.VEIPS, J.FELDMANIS, U.KOLUŢS)
ZIĽO: A.FRIDRIHSONE.
Novada domē saľemts zemnieku saimniecības „Landmaľi” īpašnieces Ilzes A.
iesniegums par nekustamā īpašuma „Derpele” daļas iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām,
I.A. nomā šim zemesgabalam blakus esošo zemesgabalu. Zemes platība ir 6,99 ha. Zemesgabals
ir aizaudzis. Informācija par iznomājamo zemes platību tika izlikta Codes pagasta pārvaldes ēkā,
un neviena cita persona nav izteikusi vēlēšanos nomāt šo zemesgabalu. Priekšlikums- iznomāt
zemnieku saimniecībai „Landmaľi” zemi līdz 2014.gadam.
A.Feldmanis atbalsta sagatavoto lēmuma projektu, kā arī līguma noslēgšanu uz 3 gadiem,
jo zemesgabals ir nezālēm aizaudzis.
Deputāts G.Tarvids iebilst, jo saskaľā ar saistošajiem noteikumiem informācija par nomu
izliekama arī domes ēkā un publicējama mājas lapā, bet tas netika izdarīts. G.Tarvids uzskata, ka
pilnveidojami domes apstiprinātie saistošie noteikumi par pašvaldības zemes nomu.
Juridiskās nodalās vadītājs M.Mākulēns paskaidro, ka saskaľā ar Ministru kabineta
noteikumiem informācija izliekama pašvaldības domes ēkā un pašvaldībai, iznomājot tās mantu,
ievērojams princips - iegūt lielāku labumu. Attiecībā uz zemesgabala „Derpele” daļas
iznomāšanu uzskata, ka rīkojama izsole. Iebilst arī pret zemes iznomāšanu uz 3 gadiem.
Noklausoties debates, V.Veips aicina balsot par sagatavoto lēmuma projektu.
Dome, atklāti balsojot, ar 5 balsīm „par” (V.Veips, E.Millers, R.Ābelnieks, J.Landorfs,
A.Feldmanis) „pret” 9 (J.Cielavs, I.Dombrovska, J.Feldmanis, Ā.Gaile, T.Milgrāve,
V.Purmale, G.Tarvids, U.Koluţs, .Rumba), „atturas” 2 (R.Čakāne, V.Grigorjeva),
NOLEMJ:
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1. Noraidīt sagatavoto lēmuma projektu „Par nekustamā īpašuma „Derpele” Codes pagastā
daļas iznomāšanu”.
2. Noteikt, ka par nekustamā īpašuma „Derpele” zemes vienības daļu 7 ha platībā, kadastra
apzīmējums 4052 009 0160, iznomāšanu informācija ir publiskojama atkārtoti, izvietojot
to Bauskas novada pašvaldības ēkā, pagastu pārvalţu ēkās, kā arī publicējot pašvaldības
mājas lapā.

29.§
Par zemes vienības „Pilsmuiţkungu lauks” ar kadastra apzīmējumu 4052 004
0559 Codes pagastā iznomāšanu.
(A.FRIRIHSONE, G.TARVIDS, V.VEIPS, E.MILLERS, V.GRIGORJEVA, M.MĀKULĒNS)
PIEDALĀS: O.NARVILS.
ZIĽO: A.FRIDRIHSONE.
Ojārs N. lūdz Bauskas novada domei iznomāt zemes vienību 2 ha platībā trušu pilsētiľas
vajadzībām. Šis zemesgabals ir starpgabals. Sagatavotais lēmuma projekts par zemes nomu tika
izskatīts Vides un attīstības komitejas sēdē un komitejas sēdē tika izteikts priekšlikums- nomas
līgumu noslēgt uz 1 gadu.
Deputāts U.Koluţs ierosina nomas līgumu noslēgt uz 5 gadiem, jo tur tiks veidots tūrisma
objekts- trušu pilsētiľa.
Domes priekšsēdētājs V.Veips atbalsta U.Koluţa priekšlikumu, jo O.N. piedalās visos
novadā rīkotajos svētkos, radot iespēju bērniem iepazīties ar mājdzīvniekiem- trušiem, vistām,
kazām. Bērniem šie pasākumi ļoti patīk.
Deputāti E.Millers un V.Grigorjeva tam piekrīt, jo uz šo tūrisma objektu varēs rīkot
mācību ekskursijas.
Plkst.17.45 aiziet deputāte T.Milgrāve.
V.Veips aicina deputātus balsot par sagatavoto lēmuma projektu ar izmaiľām 2.punktā,
nomas līgumu noslēdzot uz 5 gadiem.
Bauskas novada domē 2011.gada 4.augustā saľemts Ojāra N. Iesniegums (reģistrēts ar
Nr.406), kurā tiek lūgts iznomāt zemes vienību „Pilsmuiţkungu lauks” 2 ha platībā kadastra
apzīmējums 4052 004 0559, lauksaimnieciskai izmantošanai trušu pilsētiľas vajadzībām.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
Ar Bauskas novada domes 2011.gada 27.jūlija lēmumu ,,Par starpgabalu statusu
piešķiršanu zemes vienībām Codes pagastā” (prot.Nr.12, 29.§) zemes vienībai „Pilsmuiţkungu
lauks” 2 ha platībā piešķirts starpgabalu statuss un noteikta piekritība Bauskas novada
pašvaldībai.
Saskaľā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
valsts vai pašvaldības zemes nomu” 16.1.punktu informācijas publiskošana par pašvaldības
iznomājamiem neapbūvētiem zemesgabaliem nav obligāta, ja tiek iznomāti zemesgabali, kuri ir
starpgabali, taču informācija par iznomājamo zemes vienību tika izlikta Codes pagasta pārvaldes
ēkā 2011.gada 2.augustā. Citas personas līdz 2011.gada 8.augustam nav izteikušas vēlēšanos
nomāt šo zemes vienību.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 13.punktu, Ministru
kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes
nomu” 18.3. punktu, Bauskas novada domes 2010.gada 25.novembra saistošo noteikumu Nr.30
„Par neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību un nomas maksas apmēru” 5.2.punktu,
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Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Iznomāt Ojāram N., dzīvesvietas adrese: Vecumnieku pag., Vecumnieku nov., zemes vienību
„Pilsmuiţkungu lauks” 2 ha platībā, kadastra apzīmējums 4052 004 0559, lauksaimnieciskai
izmantošanai.
2. Nomas līgumu slēgt uz laiku no 01.09.2011. līdz 31.10.2016.
3. Noteikt nomas maksu gadā 3% no zemes kadastrālās vērtības.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei ”Bauskas novada administrācija” sagatavot un
noslēgt ar Ojāru N. šā lēmuma 1.punktā minētās zemes nomas līgumu atbilstoši Ministru
kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 ,,Noteikumi par valsts vai pašvaldības
zemes nomu” un Bauskas novada domes 2010.gada 25.novembra saistošajiem noteikumiem
Nr.30 „Par neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību un nomas maksas apmēru”.
5. Pēc nomas līguma noslēgšanas iznomātājs var vienpusēji mainīt nomas maksu, ja izdarīti
grozījumi normatīvajos aktos.

30.§
Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 4052 005 0094, 4052 006 0168
Codes pagastā iznomāšanu.
(G.VĪGUPA, G.TARVIDS, M.MĀKULĒNS)
ZIĽO: G.VĪGUPA.
Zemnieku saimniecības „Panči” īpašnieks Kārlis Z. lūdz iznomāt zemes vienības- 8 ha, 5,5
ha, 0,5 ha un 0,9 ha platībā lauksaimnieciskai izmantošanai. Paziľojums par šiem brīvajiem
zemesgabaliem bija izlikts Codes pagasta pārvaldes ēkā, citas personas nav izteikušas vēlēšanos
tos nomāt.
Deputāts G.Tarvids iebilst- paziľojums par zemesgabalu nomu nebija izvietots pašvaldības
domes ēkā un publicēts mājas lapā.
Deputāti atbalsta sagatavotā lēmuma projekta 1.1. un 1.4 punktu par zemes vienību 0,9 ha
un 0,5 ha platībā nomu, bet zemes vienības 8 ha un 5,5 ha platībā nododamas izsolē, par tām
izliekot paziľojumu domes ēkā, pagastu pārvalţu ēkās un publicējot mājas lapā.
Deputāti balso par lēmuma projektu ar labojumiem- svītrot 1.2 un 1.3.punktu un papildināt
ar jaunu punktu par informācijas publiskošanu.
Bauskas novada domē 2011.gada 4.augustā saľemts ZS „Panči” saimniecības īpašnieka
Kārļa Z. iesniegums (reģistrēts ar Nr.1726), kurā tiek lūgts iznomāt šādas zemes vienības: „
„Rudzukroga starpgabals” 0,9 ha platībā, kadastra apzīmējums 4052 005 0094, „Rudzukroga
lauks” 8 ha platībā, kadastra apzīmējums 4052 005 0149, Rudzu lauks” 5,5 ha platībā, kadastra
apzīmējums 4052 005 0080, „Lazdiľu lauks” 0,5 ha platībā, kadastra apzīmējums 4052 006
0168.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
Ar Bauskas novada domes 2011.gada 27.jūlija lēmumu ,,Par starpgabalu statusu
piešķiršanu zemes vienībām Codes pagastā” (prot.Nr.12, 29.§) iepriekšminētajām zemes
vienībām piešķirts starpgabalu statuss un noteikta piekritība Bauskas novada pašvaldībai.
Saskaľā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
valsts vai pašvaldības zemes nomu” 16.1.punktu informācijas publiskošana par pašvaldības
iznomājamiem neapbūvētiem zemesgabaliem nav obligāta, ja tiek iznomāti zemesgabali, kuri ir
starpgabali, taču informācija par iznomājamiem neapbūvētajiem pašvaldības zemesgabaliem tika
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izlikta Codes pagasta pārvaldes ēkā 2011.gada 2.augustā. Citas personas līdz 2011.gada
8.augustam nav izteikušas vēlēšanos nomāt šīs zemes vienības.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 13.punktu, Ministru
kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes
nomu” 18.3. punktu, Bauskas novada domes 2010.gada 25.novembra saistošo noteikumu Nr.30
„Par neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību un nomas maksas apmēru” 5.2.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba,
V.Veips), „pret” nav, „atturas” 2 (J.Landorfs, G.Tarvids), NOLEMJ:
1. Iznomāt ZS „Panči”, reģistrācijas Nr.43601008401, adrese: „Panči”, Codes pag., Bauskas
nov., LV- 3901, lauksaimnieciskai izmantošanai šādas zemes vienības:
1.1. „Rudzukroga starpgabals” 0,9 ha platībā, kadastra apzīmējums 4052 005 0094;
1.2. „Lazdiľu lauks” 0,5 ha platībā, kadastra apzīmējums 4052 006 0168.
2. Nomas līgumu slēgt uz laiku no 01.09.2011. līdz 31.10.2016.
3. Noteikt nomas maksu gadā par zemes vienībām: „Rudzukroga starpgabals” 0,9 ha
platībā, kadastra apzīmējums 4052 005 0094, un zemes vienību „Lazdiľu lauks” 0,5 ha
platībā, kadastra apzīmējums 4052 006 0168, 3 % no zemes kadastrālās vērtības.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei ”Bauskas novada administrācija” sagatavot
un noslēgt ar ZS„Panči” īpašnieku Kārli Z. šā lēmuma 1.punktā minēto zemes vienību
nomas līgumus atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735
,,Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” un Bauskas novada domes
2010.gada 25.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.30 „Par neapbūvētu zemesgabalu
iznomāšanas kārtību un nomas maksas apmēru”.
5. Pēc nomas līguma noslēgšanas iznomātājs var vienpusēji mainīt nomas maksu, ja izdarīti
grozījumi normatīvajos aktos.
6. Noteikt, ka par zemes vienības „Rudzukroga lauks” 8,0 ha platībā, kadastra apzīmējums
4052 005 0149, un zemes vienības „Rudzu lauks” 5,5 ha platībā, kadastra apzīmējums
4052 005 0080, iznomāšanu informācija ir publiskojama atkārtoti, izvietojot to Bauskas
novada pašvaldības ēkā, pagastu pārvalţu ēkās, kā arī publicējot pašvaldības mājas lapā.

31.§
Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 4052 002 0108, 4052 002 0117
Codes pagastā iznomāšanu.
(G.VĪGUPA, V.VEIPS, J.LANDORFS, G.TARVIDS)
ZIĽO: G.VĪGUPA.
Ľemot vērā Aigara Ā. iesniegumu, kurā lūgts iznomāt trīs zemes vienības Codes pagastā,
sagatavots lēmuma projekts, kas tika skatīts Vides un attīstības komitejas sēdē un atbalstīts.
Zemes vienības 3,1 ha, 7,3 ha un 0,4 ha ir starpgabali; informācija par šiem iznomājamiem
zemesgabaliem bija izvietota Codes pagasta pārvaldes ēkā, citi pretendenti nav pieteikušies.
Deputāti neatbalsta zemes vienības 7,3 ha platībā nomu un nolemj, ka informācija par tā
nomu publicējama mājas lapā, izliekama domes un pagastu pārvalţu ēkās un rīkojama nomas
tiesību izsole.
Tiek balsots par sagatavoto lēmuma projektu, svītrojot tajā vārdus „Auzaiľu lauks 7,3 ha
platībā” un papildinot lēmuma projektu ar 6.punktu.
Bauskas novada domē 2011.gada 5.augustā saľemts Aigara Ā. iesniegums (reģistrēts ar
Nr.409), kurā tiek lūgts iznomāt šādas zemes vienības: „Auzaiľu lauks” 7,3 ha platībā, kadastra
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apzīmējums 4052 002 0100 „Rūjnieku starpgabals” 3,1 ha platībā, kadastra apzīmējums 4052
002 0108, „Meiju lauciľš” 0,4 ha platībā, kadastra apzīmējums 4052 002 0117.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
Ar Bauskas novada domes 2011.gada 27.jūlija lēmumu ,,Par starpgabalu statusu
piešķiršanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4052 002 0100 Codes pagastā” (prot.Nr.12,
30.§) zemes vienībai 7,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4052 002 0100 piešķirts starpgabalu
statuss un noteikta piekritība Bauskas novada pašvaldībai.
Ar Bauskas novada domes 2011.gada 27.jūlija lēmumu ,,Par starpgabalu statusu
piešķiršanu zemes vienībām Codes pagastā” (prot.Nr.12, 29.§) zemes vienībām „Rūjnieku
starpgabals” 3,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4052 002 0108 un „Meiju lauciľš” 0,4 ha
platībā, kadastra apzīmējums 4052 002 0117, piešķirts starpgabalu statuss un noteikta piekritība
Bauskas novada pašvaldībai.
Saskaľā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
valsts vai pašvaldības zemes nomu” 16.1.punktu informācijas publiskošana par pašvaldības
iznomājamiem neapbūvētiem zemesgabaliem nav obligāta, ja tiek iznomāti zemesgabali, kuri ir
starpgabali. Informācija par iznomājamiem neapbūvētajiem pašvaldības zemesgabaliem tika
izlikta Codes pagasta pārvaldes ēkā 2011.gada 2.augustā. Citas personas līdz 2011.gada
8.augustam nav izteikušas vēlēšanos nomāt šīs zemes vienības.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 13.punktu, Ministru
kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes
nomu” 18.3. punktu, Bauskas novada domes 2010.gada 25.novembra saistošo noteikumu Nr.30
„Par neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību un nomas maksas apmēru” 5.2.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, U.Koluţs, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids,
V.Veips), „pret” 1 (J.Landorfs), „atturas” 1 (V.Grigorjeva), NOLEMJ:
1. Iznomāt Aigaram Ā., dzīvesvietas adrese Meţotnes pag., Bauskas nov., šādas zemes
vienības: „Rūjnieku starpgabals” 3,1 ha platībā, kadastra apzīmējums 4052 002 0108,
„Meiju lauciľš” 0,4 ha platībā, kadastra apzīmējums 4052 002 0117, lauksaimnieciskai
izmantošanai.
2. Nomas līgumu slēgt uz laiku no 01.09.2011. līdz 31.10.2016.
3. Noteikt nomas maksu gadā par zemes vienību „Rūjnieku starpgabals” 3,1 ha platībā,
kadastra apzīmējums 4052 002 0108, 3% no zemes kadastrālās vērtības un par zemes
vienību „Meiju lauciľš” 0,4 ha platībā, kadastra apzīmējums 4052 002 0117- 3 % no
zemes kadastrālās vērtības.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei ”Bauskas novada administrācija” sagatavot
un noslēgt ar Aigaru Ā. šā lēmuma 1.punktā minēto zemju nomas līgumus atbilstoši
Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 ,,Noteikumi par valsts vai
pašvaldības zemes nomu” un Bauskas novada domes 2010.gada 25.novembra
saistošajiem noteikumiem Nr.30 „Par neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību un
nomas maksas apmēru”.
5. Pēc nomas līguma noslēgšanas iznomātājs var vienpusēji mainīt nomas maksu, ja izdarīti
grozījumi normatīvajos aktos.
6. Noteikt, ka par zemes vienības „Auzaiľu lauks” 7,3 ha platībā, kadastra apzīmējums
4052 002 0100, iznomāšanu informācija ir publiskojama atkārtoti, izvietojot to Bauskas
novada pašvaldības ēkā, pagastu pārvalţu ēkās, kā arī publicējot pašvaldības mājas lapā.
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32.§
Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4052 009 0175 Codes pagastā
iznomāšanu.
(G.VĪGUPA, A.FRIDRIHSONE, J.LANDORFS, G.TARVIDS, M.MĀKULĒNS)
ZIĽO: G.VĪGUPA.
Codes pagasta pārvaldē saľemts zemnieku saimniecības „Zīles” vadītājas Mārītes Ķ.
iesniegums, kurā lūgts iznomāt zemes vienību 1,62 ha platībā un daļu no zemes vienības 4, 4 ha
platībā. Arī par šīm iznomājamajiem zemes vienībām bija izlikta informācija Codes pagasta
pārvaldes ēkā; citi pretendenti nav pieteikušies. Sagatavots lēmuma projekts par abu zemes
vienību iznomāšanu uz 1 gadu.
Deputāti neatbalsta zemes vienības 4,4 ha platībā iznomāšanu, nosakot, ka par tās
iznomāšana rīkojama izsole un informācija atkārtoti izvietojama domes ēkā, pagastu pārvalţu
ēkās, kā arī publicējama mājas lapā.
Bauskas novada pašvaldības iestādē „Codes pagasta pārvalde” 2011.gada 14.aprīlī
saľemts zemnieku saimniecības „Zīles” vadītājas Mārītes Ķ. iesniegums (reģistrēts ar Nr.34/84), kurā tiek lūgts Bauskas novada domei iznomāt daļu no pašvaldībai piederošā nekustamā
īpašuma „Sarkanmuiţa” – zemes vienību 1,62 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4052 009 0166
un daļu no zemes vienības 4,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4052 009 0175.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
Nekustamais īpašums „Sarkanmuiţa”, kadastra numurs 4052 009 0175, ir Bauskas novada
pašvaldībai piederošs, reģistrēts Bauskas zemesgrāmatu nodaļas Codes pagasta zemesgrāmatu
nodalījumā Nr.466.
Nekustamā īpašuma „Sarkanmuiţa” zemes vienības 1,62 ha platībā un 4,4 ha platībā
lietošanas mērķis zemes, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība lauksaimniecība, kods 0101.
Saskaľā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
valsts vai pašvaldības zemes nomu” 15.punktu informācija par iznomājamo zemes platību
2011.gada 1.jūlijā tika izlikta Codes pagasta pārvaldes ēkā. Citas personas līdz 2011.gada
8.augustam nav izteikušas vēlēšanos nomāt šo zemes platību.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 13.punktu, Ministru
kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes
nomu” 6.2. punktu, 15.punktu, 17.punktu, Bauskas novada domes 2010.gada 25.novembra
saistošo noteikumu Nr.30 „Par neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību un nomas maksas
apmēru” 5.2.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm „par” (R.Ābelnieks, R.Čakāne, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
Ā.Gaile, U.Koluţs, V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips), „pret” 1 (J.Landorfs), „atturas” 4
(V.Grigorjeva, E.Millers, J.Cielavs, J.Feldmanis), NOLEMJ:
1. Iznomāt zemnieku saimniecībai „Zīles”, reģistrācijas Nr.43601004202, juridiskā adrese:
„Zīles”, Codes pag., Bauskas nov., LV-3901, daļu no nekustamā īpašuma „Sarkanmuiţa” zemes vienību 1,62 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4052 009 0166 lauksaimniecības
vajadzībām saskaľā ar grafisko pielikumu.
2. Nomas līgumu slēgt uz laiku no 2011.gada 1.septembra līdz 2016.gada 31.oktobrim.
3. Noteikt nomas maksu gadā 3% no zemes kadastrālās vērtības.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei ”Bauskas novada administrācija” sagatavot un
noslēgt ar Mārītes Ķ. zemnieku saimniecību „Zīles” šā lēmuma 1.punktā minētās zemes nomas
līgumu atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 ,,Noteikumi par
valsts vai pašvaldības zemes nomu” un Bauskas novada domes 2010.gada 25.novembra
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saistošajiem noteikumiem Nr.30 „Par neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību un nomas
maksas apmēru”.
5. Pēc nomas līguma noslēgšanas iznomātājs var vienpusēji mainīt nomas maksu, ja izdarīti
grozījumi normatīvajos aktos.
6. Noteikt, ka par zemes vienības 4,4 ha platībā ar kadastra apzīmējums 4052 009 0175
iznomāšanu informācija ir publiskojama atkārtoti, izvietojot to Bauskas novada pašvaldības ēkā,
pagastu pārvalţu ēkās, kā arī publicējot pašvaldības mājas lapā.

33.§
Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 4052 005 0145 un 4052 005 024
pievienošanu starpgabalam „Vētru lauks” ar kadastra apzīmējumu 4052 005
0092 Codes pagastā.
(G.VĪGUPA, A.FRIDRIHSONE, G.TARVIDS)
ZIĽO: G.VĪGUPA.
Sagatavots lēmuma projekts par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4052 005 0145 un
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4052 005 0124 , kas robeţojas ar pašvaldībai piekrītošo
zemesgabalu „Vētru lauks”, apvienošanu vienā zemesgabalā ar kopējo platību 7,3 ha, nosakot,
ka apvienotais zemesgabals ir starpgabals, piekrītošs pašvaldībai un ierakstāms uz tās vārda
zemesgrāmatā. Nosakāms lietošanas mērķis- lauksaimniecībā izmantojamā zeme.
Iebildumu nav.
Izvērtējot Codes pagasta administratīvās teritorijas zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
4052 005 0145, kurai Valsts zemes dienesta (turpmāk – VZD) Nekustamā īpašuma valsts
kadastra informācijas sistēmā (NĪVKIS) uz pašvaldības vārda reģistrēts zemes lietojums, tika
konstatēts, ka nav veikta zemes izvērtēšana atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra
noteikumiem 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.”
Atbilstoši Publiskas mantas atsavināšanas likumā definētajam terminam, zemes
starpgabals ir zemesgabals lauku apvidos, kura platība ir mazāka par pašvaldības saistošajos
noteikumos paredzēto minimālo zemesgabala platību vai kura konfigurācija nepieļauj attiecīgā
zemesgabala izmantošanu atbilstoši apstiprinātajam teritorijas plānojumam, vai kuram nav
iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ielai (ceļam).
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4052 005 0145 atrodas uz nacionālās nozīmes
lauksaimniecības zemēm. Ar Bauskas novada domes 2009.gada 24.septembra lēmumu
(prot.Nr.7, 13§) „Par Bauskas novada teritoriālo vienību teritorijas plānojuma apstiprināšanu”
atstāti spēkā un novada domes saistošajos noteikumos Nr.5 „Par Bauskas novada teritorijas
plānojumiem” apstiprināti Codes pagasta padomes saistošie noteikumi Nr.8 „Codes teritorijas
plānojuma grafiskā daļa, izmantošanas un apbūves noteikumi”. Šajos saistošajos noteikumos
noteikta minimālā platība nacionālās nozīmes lauksaimniecības zemēm ir 10 ha. Kadastra
reģistrā zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4052 005 0145 ir reģistrēta platība 3,5 ha.
Precizētā platība pēc Kadastra reģistra kartes ir 5,1 ha. Tātad šī zemes vienība atbilst starpgabalu
statusam.
Ar Codes pagasta padomes 2000.gada 10.augusta lēmumu Pāvelam R. tika piešķirta
pastāvīgā lietošanā zeme 1,5 ha platībā. Ar Codes pagasta padomes 2007.gada 27.septembra
lēmumu (Nr.12, 10.§) Pāvelam R. ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības uz zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 4052 005 0124. Līdz ar to zemes vienība ir piekrītoša pašvaldībai. Zemes
nomas līgums ar pirmtiesīgo personu par zemes nomu nav noslēgts. Zemes vienība 0,6 ha platībā
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(platība precizēta pēc kadastra kartes) ar kadastra apzīmējumu
4052 005 0124 atrodas uz
nacionālās nozīmes lauksaimniecības zemes un atbilst starpgabala statusam.
Pamatojoties uz likumu „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 4.punktu, zemes reformas laikā pašvaldībai
piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatās ierakstāma zeme, kura ir starpgabals.
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4052 005 0145 un zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu 4052 005 0124 robeţojas ar Bauskas novada pašvaldībai piekrītošo starpgabalu
„Vētru lauks” ar kadastra apzīmējumu 4052 005 0092, tāpēc šīs zemes vienības ir apvienojamas
vienā zemesgabalā, kas veidotu vienu zemes vienību ar platību 7,3 ha.
Ľemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 11.punkta
b) apakšpunktu, likumu „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 4.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra
noteikumu Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi,
kura turpmāk izmantojam zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo
un piekrītošo zemi” 13.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496
,,Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiľas kārtība” 18.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.Koluţs, J.Landorfs, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, V.Veips), „pret” nav, „atturas” 1 (G.Tarvids), NOLEMJ:
1. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 4052 005 0145 un 4052 005 0124 pievienot zemes
vienībai „Vētru lauks” ar kadastra apzīmējumu 4052 005 0092, izveidojot vienu zemes vienību
7,3 ha platībā saskaľā ar grafisko pielikumu. Veicot kadastrālo uzmērīšanu, platība var tikt
precizēta.
2. Noteikt, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4052 005 0092 ir starpgabals, piekrītošs
Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāms uz tās vārda zemesgrāmatā.
3. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4052 005 0092 noteikt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.
Šo lēmumu saskaľā ar Administratīvā procesa likumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu namā (Atmodas ielā 19,
Jelgavā, LV-3007).

34.§
Par starpgabala statusa piešķiršanu zemes vienībām ar kadastra
apzīmējumiem 4052 009 0456, 4052 009 0272 Codes pagastā un to
apvienošanu.
(A.FRIDRIHSONE)
ZIĽO: A,FRIDRIHSONE.
Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā konstatēts, ka nav veikta zemes
vienību zemes izvērtēšana atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem. Zemes vienības ar kadastra
apzīmējumiem 4052 009 0456 un 4052 009 0272 atrodas viena otrai blakus, un tās iespējams
apvienot vienā vienībā. Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu par abu zemes vienību, katru
0, 3 ha platībā, apvienošanu, nosaukuma piešķiršanu apvienotajai zemes vienībai un lietošanas
mērķa noteikšanu.
Jautājumu vai iebildumu nav.
36

Izvērtējot Codes pagasta administratīvās teritorijas zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
4052 009 0456, kurai Valsts zemes dienesta (turpmāk – VZD) Nekustamā īpašuma valsts
kadastra informācijas sistēmā (turpmāk – NĪVKIS) uz pašvaldības vārda reģistrēts zemes
lietojums, tika konstatēts, ka nav veikta zemes izvērtēšana atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada
1.septembra noteikumiem 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.”
Atbilstoši Publiskas mantas atsavināšanas likumā definētajam terminam, zemes starpgabals
ir zemesgabals lauku apvidos, kura platība ir mazāka par pašvaldības saistošajos noteikumos
paredzēto minimālo zemesgabala platību vai kura konfigurācija nepieļauj attiecīgā zemesgabala
izmantošanu atbilstoši apstiprinātajam teritorijas plānojumam, vai kuram nav iespējams
nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ielai (ceļam).
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4052 009 0456 atrodas uz nacionālās nozīmes
lauksaimniecības zemes. Ar Bauskas novada domes 2009.gada 24.septembra lēmumu (prot.Nr.7,
13.§) „Par Bauskas novada teritoriālo vienību teritorijas plānojuma apstiprināšanu” atstāti spēkā
un novada domes saistošajos noteikumos Nr.5 „Par Bauskas novada teritorijas plānojumiem”
apstiprināti Codes pagasta padomes saistošie noteikumi Nr.8 „Codes teritorijas plānojuma
grafiskā daļa, izmantošanas un apbūves noteikumi”. Šajos saistošajos noteikumos noteikts, ka
minimālā platība nacionālās nozīmes lauksaimniecības zemēm ir 10 ha. Kadastra reģistrā zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 4052 009 0456 reģistrēta platība 0,6 ha. Precizētā platība pēc
NĪVKIS grafiskās daļas datiem ir 0,3 ha. Šī zemes vienība atbilst starpgabala statusam.
Ar Codes pagasta padomes 2007.gada 27.septembra lēmumu Nr.12, 10.§ Tatjanai
Jermolovičai ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības uz zemes vienību 0,3 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 4052 009 0272. Zemes nomas līgums ar pirmtiesīgo personu par zemes nomu nav
noslēgts. Zemes vienība 0,3 ha platībā (platība precizēta pēc NĪVKIS grafiskās daļas datiem) ar
kadastra apzīmējumu 4052 009 0272 atrodas uz nacionālās nozīmes lauksaimniecības zemes un
atbilst starpgabala statusam, līdz ar to zemes vienība ir piekrītoša pašvaldībai.
Zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 4052 009 0456 un 4052 009 0272 atrodas
blakus viena otrai tāpēc tās iespējams apvienot vienā zemes vienībā.
Ľemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 11.punkta
b) apakšpunktu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 4.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra
noteikumu Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi,
kura turpmāk izmantojam zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo
un piekrītošo zemi” 13.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu,
Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 ,,Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiľas kārtība” 18.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.Koluţs, J.Landorfs, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Noteikt, ka zemes vienības 0,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4052 009 0456 un 0,3 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 4052 009 0272 ir starpgabali, piekrītošas Bauskas novada
pašvaldībai un ierakstāmas uz tās vārda zemesgrāmatā.
2. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4052 009 0456 pievienot zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 4052 009 0272, izveidojot vienu zemes vienību 0,6 ha kopplatībā.
3. Apvienotajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4052 009 0456 piešķirt nosaukumu
„Strautnieku lauks”.
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4. Apvienotajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4052 009 0456 noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība,
kods 0101.
5. Noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.
Šo lēmumu saskaľā ar Administratīvā procesa likumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no
tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu namā (Atmodas ielā 19,
Jelgavā, LV-3007).

35.§
Par starpgabala statusa piešķiršanu zemes vienībām ar kadastra
apzīmējumiem 4052 004 0577, 4052 004 0628 Codes pagastā un to
apvienošanu.
(A.FRIDRIHSONE)
ZIĽO: A.FRIDRIHSONE.
Speciāliste A.Fridrifsone lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu par zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 4052 004 0577 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4052 004 0628
apvienošanu, izveidojot vienu zemes vienību ar platību 2,8 ha, piešķirot nosaukumu un nosakot
lietošanas mērķi- lauksaimniecības zeme. Lēmuma projekts tika skatīts un akceptēts Vides un
attīstības komitejas sēdē.
Jautājumu nav.
Izvērtējot Codes pagasta administratīvās teritorijas zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 4052 004 0577, kurai Valsts zemes dienesta (turpmāk – VZD) Nekustamā īpašuma
valsts kadastra informācijas sistēmā (NĪVKIS) uz pašvaldības vārda reģistrēts zemes lietojums,
tika konstatēts, ka nav veikta zemes izvērtēšana atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada
1.septembra noteikumiem 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.”
Atbilstoši Publiskas mantas atsavināšanas likumā definētajam terminam, zemes
starpgabals ir zemesgabals lauku apvidos, kura platība ir mazāka par pašvaldības saistošajos
noteikumos paredzēto minimālo zemesgabala platību vai kura konfigurācija nepieļauj attiecīgā
zemesgabala izmantošanu atbilstoši apstiprinātajam teritorijas plānojumam, vai kuram nav
iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ielai (ceļam).
Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4052 004 0577 nav iespējams nodrošināt
pieslēgumu koplietošanas ceļam.
Ar Codes pagasta TDP 1992.gada 13.februāra 20.sasaukuma 11.sesijas lēmumu Anelei P.
tika piešķirta pastāvīgā lietošanā zeme piemājas saimniecības „Jaunsporti” izveidošanai. Daļa no
lietošanā piešķirtās „Jaunsporti” zemes 1,3 ha platībā ir reģistrēta zemesgrāmatā. No zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 4052 004 0628 zemes lietotāja Anele P. ir atteikusies.
Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4052 004 0628 nav iespējams nodrošināt
pieslēgumu koplietošanas ceļam. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4052 004 0628, platība
kadastra reģistrā ir 1,8 ha, precizētā platība pēc kadastra kartes šai zemes vienībai ir 0,8 ha, un tā
robeţojas ar zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4052 004 0577.
Ľemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 11.punkta
b) apakšpunktu, likumu „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 4.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra
noteikumu Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi,
kura turpmāk izmantojam zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo
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un piekrītošo zemi” 13.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu,
Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 ,,Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiľas kārtība” 18.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska,
A.Feldmanis, J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, E.Millers,
V.Purmale, V.Veips), „pret” nav, „atturas” 2 (J.Rumba, G.Tarvids), NOLEMJ:
1. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4052 004 0577 pievienot zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 4052 004 0628, izveidojot vienu zemes vienību 2,8 ha kopplatībā. Veicot kadastrālo
uzmērīšanu, platība var tikt precizēta.
2. Noteikt, ka apvienotā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4052 004 0577 ir starpgabals,
piekrītoša Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
3. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4052 004 0577 piešķirt nosaukumu „Centra lauks”.
4. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4052 004 0577 noteikt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.
Šo lēmumu saskaľā ar Administratīvā procesa likumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu namā (Atmodas ielā 19,
Jelgavā, LV-3007).

36.§
Par zemes vienību 4052 004 0577 un 4052 004 0317 apvienošanu un stargabala
statusa piešķiršanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4052 004 0557
Codes pagastā.
(A.FRIDRIHSONE)
ZIĽO: A.FRIDRIHSONE.
Sagatavots lēmuma projekts par divu zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 4052 004
0557 un 4052 004 0317 apvienošanu vienā zemes vienībā, starpgabala statusa piešķiršanu
apvienotajai zemes vienībai, nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķa- lauksaimniecībanoteikšanu. Lēmuma projekts tika izskatīts Vides un attīstības komitejas sēdē, lūdz pieľemt to.
Iebildumu nav.
Izvērtējot Codes pagasta administratīvās teritorijas zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 4052 004 0557, kurai Valsts zemes dienesta (turpmāk – VZD) Nekustamā īpašuma
valsts kadastra informācijas sistēmā (NĪVKIS) uz pašvaldības vārda reģistrēts zemes lietojums,
tika konstatēts, ka nav veikta zemes izvērtēšana atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada
1.septembra noteikumiem 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.”
Atbilstoši Publiskas mantas atsavināšanas likumā definētajam terminam, zemes
starpgabals ir zemesgabals lauku apvidos, kura platība ir mazāka par pašvaldības saistošajos
noteikumos paredzēto minimālo zemesgabala platību vai kura konfigurācija nepieļauj attiecīgā
zemesgabala izmantošanu atbilstoši apstiprinātajam teritorijas plānojumam, vai kuram nav
iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ielai (ceļam).
Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4052 004 0557 nav iespējams nodrošināt
pieslēgumu koplietošanas ceļam, un tā robeţojas ar zemes vienību „Stīveri 1”, kadastra
apzīmējums 4052 004 0317, kurai arī nav piekļuves.
Ar Codes pagasta TDP 1992.gada 13.februāra 20.sasaukuma 11.sesijas lēmumu Jānim J.
tika piešķirta pastāvīgā lietošanā zeme 1,6 ha platībā piemājas saimniecības „Stīveri”
izveidošanai. Daļa no lietošanā piešķirtās „Stīveri” zemes 0,3685 ha platībā ir reģistrēta
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zemesgrāmatā. Ar Codes pagasta padomes 2007.gada 27.septembra lēmumu Nr.12, 10.§ Jānim J.
ir izbeigtas zemes lietošanas tiesībām uz zemes vienību 1,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
4052 004 0317. Līdz ar to zemes vienība ir piekrītoša pašvaldībai. Zemes nomas līgums ar
pirmtiesīgo personu par zemes nomu nav noslēgts.
Ľemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 11.punkta
b) apakšpunktu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 4.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra
noteikumu Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi,
kura turpmāk izmantojam zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo
un piekrītošo zemi” 13.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu,
Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 ,,Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiľas kārtība” 18.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.Koluţs, J.Landorfs, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4052 004 0557 pievienot zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 4052 004 0317, izveidojot vienu zemes vienību kopplatībā 1,2 ha. Veicot kadastrālo
uzmērīšanu, platība var tikt precizēta.
2. Noteikt, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4052 004 0557 ir starpgabals, piekrītoša
Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
3. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4052 004 0557 piešķirt nosaukumu „Stīveru lauks”.
4. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4052 004 0557 noteikt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.
Šo lēmumu saskaľā ar Administratīvā procesa likumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu namā (Atmodas ielā 19,
Jelgavā, LV-3007).

37.§
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu nekustamajam
īpašumam „Strēļu kapi” Codes pagastā.
(G.VĪGUPA)
ZIĽO: G.VĪGUPA.
Šā gada februārī domes sēdē tika pieľemts lēmums par zemes vienību, uz kurām atrodas
kapsētas Codes pagastā, piekritību pašvaldībai. Nekustamais īpašums „Strēļu kapi” sastāv no trīs
zemes vienībām. Divas zemes vienības tiek izmantotas kapsētu funkcijas nodrošināšanai, trešajai
zemes vienībai lietošanas mērķis ir- lauksaimniecības zeme, bet nākotnē to paredzēts izmantot
Strēļu kapu paplašināšanai. Lūdz pieľemt sagatavoto lēmuma projektu par lietošanas mērķu
noteikšanu visām trim zemes vienībām.
Ar Bauskas novada domes 2011.gada 24.februāra lēmumu (prot.Nr.2, 54.§) ,,Par zemes
vienību, uz kurām atrodas kapsētas Codes pagastā, piekritību pašvaldībai” zemes vienībai 11 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 4052 007 0065 piešķirts nosaukums „Strēļu kapi” un noteikta
piekritība Bauskas novada pašvaldībai.
Ar Bauskas novada domes 2011.gada 24.februāra lēmumu (prot.Nr.2, 55.§) ,,Par zemes
vienību, uz kurām atrodas pašvaldības ielas un ceļi Codes pagastā, piekritību pašvaldībai” no
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zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4052 007 0065 izdalīts pašvaldības ceļš ,,Vecumnieku
šoseja - Strēļi” 0,12 ha platībā.
Pamatojoties uz Bauskas novada domes lēmumiem, Valsts zemes dienesta Zemgales
reģionālā nodaļa veikusi datu aktualizāciju Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas
sistēmā un izveidojusi nekustamo īpašumu ,,Strēļu kapi”, kas sastāv no trim zemes vienībām:
zemes vienības 0,85 ha platībā, kadastra apzīmējums 4052 007 0059, zemes vienības 0,41 ha
platībā, kadastra apzīmējums 4052 007 0062, zemes vienības 9,62 ha platībā, kadastra
apzīmējums 4052 007 0065, un nekustamo īpašumu ,,Vecumnieku šoseja - Strēļi”, kas sastāv no
zemes vienības 0,12 ha platībā, kadastra apzīmējums 4052 007 0050.
Sakarā ar to, ka izveidojušās jaunas zemes vienības, īpašumam ,,Strēļu kapi”
nepieciešams noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķus.
Zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 4052 007 0059 un 4052 007 0062 tiek
izmantotas kapsētas funkciju nodrošināšanai. Zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4052 007
0065 nākotnē paredzēts izmantot Strēļu kapu paplašināšanai, bet pašreiz tai ir lauksaimnieciska
izmantošana.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru
kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 ,,Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiľas kārtība”
1.,18.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.Koluţs, J.Landorfs, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Zemes vienībai 0,85 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4052 007 0059 noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi – kapsētu teritorijas un ar tām saistīto ceremoniālo ēku un krematoriju
apbūve, kods 0907.
2. Zemes vienībai 0,41 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4052 007 0062 noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi - kapsētu teritorijas un ar tām saistīto ceremoniālo ēku un krematoriju
apbūve, kods 0907.
3. Zemes vienībai 9,62 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4052 007 0065 noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība,
kods 0101.
Šo lēmumu saskaľā ar Administratīvā procesa likumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona
tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) mēneša laikā, skaitot no lēmuma spēkā stāšanās
dienas.

38.§
Par Bauskas novada domes 2011.gada 30.jūnija saistošo noteikumu Nr.11
„Par sabiedrisko kārtību Bauskas novada administratīvajā teritorijā”
precizēšanu.
(M.MĀKULĒNS, J.RUMBA)
ZIĽO: M.MĀKULĒNS.
2011.gada 30.jūnijā Bauskas novada domes sēdē apstiprināja saistošos noteikumus par
sabiedrisko kārtību Bauskas novadā un atzinuma saľemšanai nosūtīja Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai. Saľemts ministrijas atzinums, tajā lūgts precizēt atsevišķus
noteikumu punktus. Ľemot vērā ministrijas ieteikumus, tas ir izdarīts, lūdz pieľemt sagatavoto
lēmuma projektu.
Deputātiem jautājumu vai iebildumu nav.
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Bauskas novada dome 2011.gada 30.jūnijā izdeva saistošos noteikumus Nr.11 „Par
sabiedrisko kārtību Bauskas novada administratīvajā teritorijā” (turpmāk – saistošie noteikumi).
Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 45.panta otrajai daļai saistošie noteikumi tika nosūtīti
izvērtēšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
2011.gada 17.augustā Bauskas novada domē saľemta Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas vēstule (reģistrēta ar Nr.1848) ar ierosinājumu veikt precizējumus
saistošajos noteikumos.
Iepazīstoties ar vēstuli, Bauskas novada dome konstatēja, ka ir veicami precizējumi
saistošo noteikumu 15.3. un 15.4. apakšpunktos attiecībā par elektroenerģijas, siltumenerģijas un
gāzes izmantošanas noteikumu pārkāpšanu ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas norādi, ka atbildība par šādu pārkāpumu paredzēta Latvijas Administratīvo
pārkāpumu kodeksa (turpmāk - LAPK) 98.¹ pantā.
Saistošo noteikumu 15.3.apakšpunktā noteikts - par elektroenerģijas, siltumenerģijas,
ūdens un gāzes skaitītāju bojāšanu ar krāsas uzrakstiem, zīmējumiem vai citādā veida (izdarot
iegriezumus, skrāpējumus) izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz Ls15; savukārt 15.4.
apakšpunktā noteikts - par elektroenerģijas, siltumenerģijas, ūdens un gāzes skaitītāju bojāšanu
ar krāsas uzrakstiem, zīmējumiem vai citādā veida (izdarot iegriezumus, skrāpējumus), ja tas
izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, uzliek naudas sodu no Ls
10,00 līdz Ls 50,00. Minētajos apakšpunktos atbildība ir paredzēta par elektroenerģijas,
siltumenerģijas, ūdens un gāzes skaitītāju bojāšanu, nevis izmantošanu. Atzīstams, ka 15.3. un
15.4.apakšpunktos jāveic precizējums, papildinot, ka atbildība paredzēta par elektroenerģijas,
siltumenerģijas, ūdens un gāzes skaitītāju bojāšanu, kas atrodas koplietošanas telpās (kāpľu
telpās, pagrabos u.tml.).
Bez tam vēstulē tiek ierosināts veikt precizējumus saistošo noteikumu 20.1., 20.2., 21.1.,
21.2., un 22.1. apakšpunktos saistībā par nepilngadīgo pārkāpumiem ar norādi, ka atbilstoši
Bērnu tiesību aizsardzības likuma 24.panta pirmajā un ceturtajā daļā noteiktajam, vecāku
pienākums ir rūpēties par bērnu, bet par vecāku pienākumu nepildīšanu vecāki saucami pie
likumā noteiktās atbildības. Atbildība par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu ir paredzēta
LAPK 173.pantā. Atzīstams, ka minētajā pantā nav norādīta jēdziena „bērna aprūpes pienākumi”
plašāka nozīme, taču jēdziena saturs ir noteikts Civillikuma 177.pantā. Šā panta pirmā daļa
nosaka, ka līdz pilngadības sasniegšanai bērns ir vecāku aizgādībā. Panta otrā daļa paskaidro, ka
aizgādība ir vecāku tiesības un pienākums rūpēties par bērnu un viľa mantu un pārstāvēt bērnu
viľa personiskajās un mantiskajās attiecībās. Saskaľā ar panta ceturto daļu bērna aprūpe nozīmē
viľa uzturēšana, t.i., ēdiena, apģērba, mājokļa un veselības aprūpes nodrošināšanu, bērna
kopšanu un viľa izglītošanu un audzināšanu (garīgās un fiziskās attīstības nodrošināšana, pēc
iespējas ievērojot viľa individualitāti, spējas un intereses un sagatavojot bērnu sabiedriski
derīgam darbam). Secināms, ka bērna aprūpē ietilpst bērna audzināšana. Tādējādi saistošo
noteikumu 20.1., 20.2., 21.1., 21.2., un 22.1. apakšpunktos paredzētā atbildība ir attiecināma uz
vecāku aprūpes pienākumu nepildīšanu, kas atbilst LAPK 173.pantam.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 45.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.Koluţs, J.Landorfs, E.Millers,
V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Precizēt Bauskas novada domes 2011.gada 30.jūnija saistošos noteikumus Nr.11 „Par
sabiedrisko kārtību Bauskas novada administratīvajā teritorijā”:
1.1. izteikt 15.3.apakšpunktu šādā redakcijā:
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„15.3. par elektroenerģijas, siltumenerģijas, ūdens un gāzes skaitītāju, kas atrodas koplietošanas
telpās (kāpľutelpās, pagrabos u.tml.) bojāšanu ar krāsas uzrakstiem, zīmējumiem vai citādā veida
(izdarot iegriezumus, skrāpējumus) izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz Ls 15;”
1.2. izteikt 15.4.apakšpunktu šādā redakcijā:
„15.4. par elektroenerģijas, siltumenerģijas, ūdens un gāzes skaitītāju, kas atrodas koplietošanas
telpās (kāpľutelpās, pagrabos u.tml.) bojāšanu ar krāsas uzrakstiem, zīmējumiem vai citādā veida
(izdarot iegriezumus, skrāpējumus), ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda
piemērošanas, uzliek naudas sodu no Ls 10,00 līdz Ls 50,00.”
2. Svītrot 20.1., 20.2., 21.1., 21.2., 22.1., 22.2. apakšpunktus un, sākot ar 20.punktu atbilstoši
mainīt numerāciju.
3. Publicēt precizētos Bauskas novada domes 2011.gada 30.jūnija saistošos noteikumus Nr.11
„Par sabiedrisko kārtību Bauskas novada administratīvajā teritorijā” Bauskas novada domes
laikrakstā „Bauskas Novada Vēstis”
4. Nosūtīt precizētos Bauskas novada domes 2011.gada 30.jūnija saistošos noteikumus Nr.11
„Par sabiedrisko kārtību Bauskas novada administratīvajā teritorijā” rakstveidā un elektroniskā
veidā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
Noteikumi pievienoti protokolam pielikumā uz 8 lapām.
SĒDE BEIGTA 2011.gada 25.augustā plkst.19
Nākamā kārtējā Domes sēde 2011.gada 29.septembrī plkst. 14.
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